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Oversigt

de \ideuskabelige Moder

naturhistoriske Fore
i Aaret 1867.

dolles systematiske Bearbei<lelse af Juglandaceerne i Prodiomus

Vol. 1G og til samme Forfatters Afhandling over disse Planters

morphologiske Forhold i Ann. des sciences naturelles , 4. Ser.

ten Pterocarya, hos hvilken der navnlig paavistes en ellers hos Jug-

landaceerne ukjendt Spiremaade (med overjordiske, gronne, 4-fligede

væsentlige Forhold i Bygningen, navnlig af Arrene, at De C an-

dolle var kommen til den. Anskuelse, at den af O. i 1856

opstillede Sl<Egt Oreamunoa maatte betragtes som en Underslægt

af Engelhardtia, og sluttede med at forcslaae en ny Inddeling af

denne Familie, grundet paa Forskjelligheder i Frugtens Bygning,

Da denne Meddelelse vil blive gjort til Gjenstand for en særegen

ud paa, at fremhæve det i plantegeographisk Henseende meget

Interessante ved Forekomsten af denne asiatiske Siægttypus i

Central-Amerika. O. havde kun havt meget ufuldstændigt Mate-

riale til Undersogelse; han kjendte nemlig med Sikkerhed kun

Frugterne med tilhorende Svob, men troede af flere Grunde, som

nærmere angaves, ogsaa dertil at kunne henfore Bladene af et Træ



fra samme Localitet. Da disse Blade vare enkelte (Juglandeenie

have uden Undtagelse finnede Blade), og da Svobet baade i Stor-

relse og Form mere lignede Dipterocarpeernes end Juglandeernes

(Engelhardtieernes) Svob, saa troede O. efter en ganske forelobig

Unders5gelse snarere at maatte betragte Planten som en Diptero-

carpee end som en Juglandee, et Sporgsmaal, som imidlertid med

Hensyn til Hovedhensigten med iMeddelelsen var af underordnet

Betydning, da Planten i begge Tilfælde vilde betegne Forekomsten

af en asiatisk Typus i Amerika.

6. ilede imidlertid ikke med at bekjendtgjore Noget om denne

Slægt, da han haabede ved nærmere Undersogelse at faae de til

den knyttede Tvivl fjernede. Dette lykkedes ogsaa, forsaavidt som

det viste sig, at de med den i Forbindelse stillede Blade horte

andensteds hen, og da nu ogsaa en nærmere Undersogelse af

Frugtens indre Bygning viste de for Juglandeerne karakteristiske

ny Slægt af demle Familie (Vid. Medd. 185G).

0. havde ve,d Publicationen af denne Slægt ikke berlyttet det

Navn, hvorunder den oprindelig blev fremlagt i Forening en, fordi

Nicoyea

var grundet paa Navnet af en Indianerhovding, der un der Spa-

niernes Erobring af Costa Rica spillede en vigtig Rolle ii Guana-

caste, hvor han havde sit Herredomme paa den torre Vestkyst.

Det forekom nu 6. at være mindre heldigt, at give dette i Ost-

sidens fugtige U rskov hjemmehorende Træ et Navn. s,om nod-

vendigvis raaatte fore Tanken hen til en gansk

Landet med en ganske anden Natur. Hertil kom nu. at ([lettc Træ

Cisco Oreamuno, en af Costa Ricas hæderligste og me
tjente Mænd , hvis Navn 6. maatte ansee det for meget pa

at knytte til denne mærkelige Slægt, saa meget mere, da 6.

uden hans forekommende Deeltagelse var bleven sat istand

gjore dette interessante Fund. At O. ligesaa vel som .

anden Forfatter var fuldkommen berettiget til at ignorei

forsie Navn — da det ikke var indfort i Videnskaben —
kunde han naturligvis ikke nære den ringeste Tvivl.

Det Berettigede eller Ikkeberettigede i at forandre et

olTentliggjorte Benævnelser paa Naturgjenstande af saadanne G
som Professor Orsted havde anfort, fremkaldte et Ordskifte n

denne Forfatter og flere tilstedeværende Medlemmer. Dr. i

fandt de angivne Grunde for Navnændringeu utilfredsstillei

mente, at Prof. O., forat undgaae Vildledning, maatte ve

forelsen af det nye Navn \Oreamunoa) i 1S.)G idelmindstt

udtrykkelig sagt, at det gamle Navn {Nicoyea) var opgivet.

O. mente derimod, at han ved at erindre om det ældre



Disse sidslc troede Dr. H. under alle

uden Indflydelse paa slige videnskab

(Prof. Steenstrup) gjorde gjældende,

melsen af personlige Grunde og Foi

gens videnskabelige Droftelser. — Pi

der burde have været Henvisning i

Igen Beskrivelse, ingen 1

vde. Ingen var forpligte

ivn, og i dette Tilfælde s

Bladene). Den Ret ti! at

forsker havde, kunde mat

læge Dr. Bergh 6 n skede,

videnskabelig Berettigelse

belilandlet denne Sag i en ii -OversisK

Selskabs Forhundlinger. for 1S66 med,

der

Dr. LiUhm fremlagde derc:fter paa Jusl

en oddyrfaui

(S.

lar gav Dr. Liitkm en Ov orsigt over

daltyUrnes) Bygning, Sy s t

d. 1ste Marts

lin

meddelte Cand. phil. Wanning Iagttag.

d. 15de Marts
^
meddelte Prof. Or^ted Oplysninger

.ogelser ere

Afhandling om Egenes System

Vid. Medd. for tS6G, S. 11 o;, flgd., he^n'

d. 29de Marts

n°a (S 67). hvorefter

Cand. Warming forelag(ie en Med



. 3die Mal meddelte Carid. Warming en 0\

19de Juni aflagde Prof. Orsted Beretnii

mellem Fodisoma clavariæforme

over det Kongl. d. Vid. Selsk. Forh

Prof. Steenstrup meddelte de

.5te Juli meddelte Prof. Steenstrup en

holdt, at Nautilus danicua Schloih. var den tykskallede, stor-

navlede Form, hvis Kammervægge frembode de dybe Sidebugter

og den ligelobende eller kun svagtudbuede Rygrand, og ingen-

Vol. V pi. 18) afbildede og nylig af Hr. Dr. B. Lundgren som
den ægte Naut. danicm hævdede Form. Denne sidste kan be-

nævnes N. fiicator Beck, forsaavidt det i det Hele bliver tilraade-

ligt at beholde dette Navn.

ovember meddelte Prof. Orsted en »Belysning af Dr. Heibergs

Foreningens Meddelelser).

jcember fremlagde Prof. Lange en Oversigt over Mexicos

og Dr. Erabbe meddelte Iagttagelser over »Trappens Bæ

f.Heinhardt et Referat af Flowers Undersogelst

rtet hos Pungdyrene, og knyttede derefter t

ifHr Skibslæge ÆflZ/ass »Optegnelser om nogi

e Hvaler (S. 178).

I Hr. Museumsassistent, Cand. phil. Bofa Bemærkninger
[ling af Dr. L. Meyns Artikel .der Jura in Schleswig-
• i »Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft.



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Andet Aarti.

18()7. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 1 3.

Symbolæ ad floram Rrasiliæ centralis cognoscendam.

Particula prima.

(Fam. Cordlaceæ, Asperifoliæ, Yochyslaceæ, Majaceæ)

F lantæ hoc in opusculo comnieraoratæ et descriptæ sunt quæ

sequuntur : 1) quas cel. P. V. L u n d in provincia Rio de Janeiro annis

1825-27 et 1833, item quas in itinere, per annos 1833-35

una cura beato Riedel per provincias S. Paulo, Goyaz et Minas

Geraés perfecto, collegit, 2) quas ipse circa Lagoa Santa, oppi-

dulum in provincia Minarura, quura ibi tres fere annos (1863—66)

habitarem, et in aliis provinciæ Minarum et Sebastianopolitanæ

locis, inprimis ad Serra da Piedade prope Sabarå, coUegi. Ad-

jectæ sunt quoque species aliquot brasilienses in herbario horti

I
non sufflciunt, auxilio aliorum, mihi jam a pluribus bota-

I nicis promisso, species determinabuntur, et ad familias sin-

' triilas disserlas auclores nominabuntur; quæ aulem ad geo-

ifthiam, biologiam etc. plantarum pertinent, ipse semper pro-



Endl. Gen. 643. — Martius Dora bras. fase. XIX. — Bor-

ragineæ Irib. Cordieæ DC. Prod. IX, 467.

Cordia R. Br. prod. 498.

Endl. Gen. 643. Mart. flora bras. I. c. 3. Cordia et Var-

ronia DC. Prod. IX. 468 et 471.

Sect. I. Gerascanthus.

1. Cordia hypoleuca Alph. DC. Prod. IX. 472. Marlius 1. c.

p. 5.

Folia in specim. meis lanceolato-elliptica, longe petiolata,

juniora supra sparse stellato-pilosa, adulliora glabra niti-

dula; subtus tomento adpressissimo, in siccis Oavcscenli-

cano, in vivis teste cl. Lund albo, discoloria. Petiolus

15-25""" longus; lamina in maximis 91/"^ Ig., 3|^'° lat.

Rami florigeri, ut annotat Fresenius, sæpius verticillatira

approximati. Inflorescenlia terminalis. Calyx 6—7"""

longus, paginæ foliorum inferiori concolor; intus adpresse

pubescens, subsericeus, basi glaber. CorolJæ tubus fere

gmm longus, cylindricus, apicem versus infundibuliformi-

dilatatus; lobi oblongi, apice rolundati, 7""" longi, 4"™

lati. Ovarium disco repando immersum.

A C. excelsa calyce sulcato, nec soliim striato , et a C.

alliodora, valde affini, foliorum formå et lobis corollæ

„Arbuscula 20—25' alta, copia florum candid. magnifica;

legi Dorentem mense Aprili in prato ad Morro de Ca-

vallåo (Rio de Janeiro).« Lund in litt.

2. Cordia Chamissoniana Steud. Nomencl. ed. 2. DC, Prod.

IX. 473. Mart. Q. bras. 5. C. tomentosa Cham. Linnæa

1829. 472.

Rami adultiores albo-lenlicellati. Folia longe petiolata, magni-



7""° lala, petiolo 2—4'^'" Igo.; in vivis sordide viridia,

utraque pagina fere concoloria , laxe lomenlosa, siipra

denique scabriuscula. Calyx intus fere totus adpresse

pubescens, 7—8""" Igus.; coroliæ tubus calyci æquilongus,

(in C. hypoleuca evidenter longior); lobi latiludine et lon-

gitudinc fere æquales, in specimine herbarii horti hafn.

apice retusi, typice autera rotundati.

Arbor silvestris mediocris. Ad Lagoa Santa, ubi ab in-

colis „på o ca c hor ro" nuncupatur, non rara ; nicnsibus

Maio-Julio floribus candidis onusta silvas, „capoes" dic-

tas, exornat. Vidi etiam in aliis provinciæ Minarura locis

ex. gr. ad „faccnda de Olhos d'agua" prope Contendas;

in silvis ad Rio Paraopeba prope Funil; ad Barbacena.

Pructum C. Chamissonianæ nunquam inveni maturum, nec

dubilo ulrum drupa vera sit, an polius nux.

Sect. 11. Corymbiformes.

§ 1. Macranthæ,

a. Calyce calyptrato.

Cordia superba Cham. Linnæa 1829. 474. DC. Prod. IX.

476. Mart. fl. bras. 6. Tab. III. f. 1. Hook. Bol. Mag.

4888.

Raml adultiores lenlicellati. Folia in vivis lae e viridia. Fructus

basi calyce adpresso suffullus, ovoideus slyli basi persi-

pyrena ossea, obovata, basi rotundata, apice acule 4-angu-

lata, monosperma.

var. a. cuncata. Specimina mea omnia hue pertinent. Va-

riat etiara: piJis ferrugineis densioribus lomentella.

Arbuscula 1—3-orgyaIis, in sepibus et in marginibus silvarum

ad Lagoa Santa passim reperilur. Ab incolis interdum

„Babosa branca" appellalur; fructus edulis solus usui

esl. „Babosa vermelha" planta e Vcrbenacearum familia, Ci-



Iharexyli spec, fructus simillimos rnbros håbet. Floret

Martio—Aprili. — „Ad viara inter Rio de Janeiro et Sta

Cruz vulgaris; flor, Octobri". Lund in sched.

1 herb. horti hafn. adest specimen a Blanchet lectum (3954)

certe hue referendum. Differt autem: rarais, foliis et in-

florescentia fere omnino glaberrimis; foliis basi obtusis,

vix cuneatis, margine inlegerrimis, nervis et venulis re-

ticulatis subtus multo minus prominentibus. In florum

b. Calyce dentato.

4. Cordia glabra Cham. Linnæa 1833. 124. DC. Prod. IX.

477. Mart. 1. c. p. 8.

Specimen in herb. Lundiano adest mancum, floribus ab in-

sectis devoralis, cyma trifida longe pedunculata, E pro-

vincia Sebastianopolitana.

§2. Mieranthæ.

6. Cordia grandifolia Alph. DC Prod. IX. 475. Martius i. c.

p. 10. Cordia grandis Cham. Linnæa 1829. 473.

Provincia Sebastianopolitana: Lund 1826.

Lyraa in specim. meo fructifero pedunculata, pedunculo fere

bipollicari. Exsiccatione tota planta nigrescit el folia

(æque ae C. salicifolia Cham.) facillime amittit.

Arbuscula silvestris , 3-orgyaIis. Legi fructiferam in silvis

ad montem Tijuca prope Rio de Janeiro, mense Maio.

Cordia coffeoides nov. spec.

Affinis C. salicifoliæ Cham. Linnæa 1829. 481 et 1833. 129.

C. exsiccata lota fusca, ramulis glauco-pruinosis, foliis in-

Qorescentiisquenovellis parcepilosis, raox glaberrimis; ramis

apice 2— 3-chotomis teretibus; foliis ellipticis vel oblongo-



peuunculntis, pliines dichotomis; Monbus sessilibus ; alaba-

stris obovoidcis; calyce irregulariter 4—5-dentato, intus

basi oxcepto piibcscente; corollæ lobis oblongis rcflexis

;

drupa globosa glaberriraa.

Arbuscula silveslris habitu et fronde viridissima lucida mag-

nopere elegans; exsiccata tola fusca folia facillime amiltit.

Rami teretes : juniores glauco-pruinosl æque ae folia no-

vella pilis parcissimis obducli, mox glaberrimi. Folia altcrna,

quain in Cordia salicifolia Cham. latiora, nempe elliptica

vel oblongo -elliptica, basi in petiolura 1— li«™ longum

attenuata, aouta et sæpe subcuneata; apice sæpius abrupte et

producto-acurainata, mucronala ; utraque pagina nitida et

rete vasculoso subprominulo ; supra miniile punctulata, in

Vivis viridissima; 9—IS«^" longa, 3— 5<='» lata. Cymæ ad

dichotoraias ramorum , brevius longiusve pedunculatæ,

pluries dichotoraæ, ramulis ultimis fulvescente pilosius-

culis; diametro c. 10— la'^™. Flores sessiies (in C. sa-

licifolia pedunculati). Alabastra obovoidea, apice primum

pilosa, dein glaberrima, 3""" longa. Calyx campanulatus,

irregulariter 4—5-dentatus; intus basi excepto adpresse

pubescens. Corolla alba, tubo longitudine calycis, laciniis

reflexis, oblongis, apice rotundatis. Staraina exserta, basi

longe pilosa, laciniis corollæ æquilonga vel pauIo breviora

(„laciniis duplo longiora" in C. salicifolia)*). Antheræ

profunde sagiltatæ loculis divaricatis. Ovarium glabrum,

Stylus inclusus. Drupa globosa, (in C. salicifolia: ovoidea,

er Cordiaceas æque ae in Asperifoliarum familla affini flores in



pyrena „ex ovoidea basi pyramidata", Chatn.), glaberrima,

rubra, Ceraso parvae siraillima; pyrena ossea depresso-

globosa V. globosa, basi rugosa, raonosperma. Calyx ad

In silvis ad Lagoa Santa passim; ob habitum et colorem

frondis fructuumque ab incolis „Café do mato" id est:

Coffea silvestris, vel interdum etiam „Laranjeira do

mato" nuncupatur, Gemmæ et folia novella mense Au-

gusto evolvuntur; floret Octobri. Fructus carnem habent

raucosam dulcem, quam ob rem interdum eduntur.

Cordia obscura Cham. Linnæa 1829. 480 et 1833. 128. DC.

Prodr. IX. 487. Mart. fl. bras. 15.

„Cordia. Mugi das Cruzes, provincia S.Pauli. Nov. 1833",

Lund; florigera.

Variat foliis basi acutis, fere ellipticis , maximis 20—30""

longis, 8— 10'=" lalis; apice sæpe longe acuminatis. In

omnibus specim. meis adest rete vasculosum in pagina

folii adultioris superiore prominulura , speciei ut dicilur

characteristicum. Nervi primarii utrinsecus 6—11 , infe-

riores approximati. Stamina laciniis corollæ pauUo longiora.

Arbuscula silvestris ad Lagoa Santa vulgaris; habitu re-

gulari, ramis semper dichotomis foliisque distichis ; trunco

mediocri, cortice canescente subrimoso. Legi florentem

mensibus Jan.— Maio, frucliferura Aug.

Annot. In his 2 spec. ultimis rami folio unico , inflore-

scentia, primum lerminali dein fere oppositifolia, raraisque

3—3, nullo folio suffultis, terminati suni, quod autem mc

judice ita interpretandum est. Versus apices ramorum

folia 3—4 in pseudoverticillum , rem nimirum inter Cor-

diaceas (e. gr. in Secl. Physoclada) haud raram, congesta

sunt; unum loco suo remanet, gemma ejus axillari non

evoluta: reliqua autem, gemrais

moventur, et plus minusve (interdu



Sect. III. Subcapilatæ.

(In Martii fl. bras. sec(. V').

9. Cordia discobr Cham. Linnæa 1829. 482. DC. Prodr. IX,

494. Mart. fl. bras. I. c. 20.

Dubius valde hærco, utriira plantæ a cel. Lund et me ipso

in variis locis ad Rio de Janeiro lectæ ad speciem uni-

cam, C. discolorera, referendæ, an potius species distinclæ

enumerandæ sint, item num C. hermanniæfolia Cham.

a C. discolori Cham. characteribus firmis bene divcrsa

sit; formæ intermediæ adsunt et forte varietates speciei

unius sunt, quod autem curæ botanicorura Fluminensiura

examinandum trado, quibus ad plantas vivas observandas

a. lanceolata!

Frutex ramosissimiis, ramis teretibus sub angalo semirecto vel

paullo majore patentihus, raraulis minute obscure ferrugineo-

tomentosis et simul strigosis; foliis suboppositis , lanceo-

latis, basi in petiolum geniculatum cuneato-attenualis, apice

acutis, margine præter basin integerrimum obsolete ser-

rato paullulura reflexo, supra granulatis, strigosis, scabris,

nervis impressis; subtus tomento minirao adpressissimo

discoloribus et inprimis ad nervos prominentes adpresse

pilosis; cymis terminalibus et axillaribus laxis folio bre-

vioribus, calyce parce strigoso.

Folia maxima 4—5''" longa, l.i«™ lata.

„347. Cordia. St. Joao de Taburahy ad viara. Jun. 1833".

Lund.

/?. Frutex ramosissimus, ramis nunc (sæpius) suboppositis,

sub angulo fere recto patentihus, nunc alternantibus pa-

tulis, teretibus, parce strigosis, tomento nullo („subtomen-

tosis" auctor. in C. discolori); foliis suboppositis vel rarius

s, petiolo geniculato, lamina elliptica vel ovalo-



elliplica, basi acula, apice acuta vel acurainata, raargine basin

versus integerriraa, ceterura obsolete et irregulariter ser-

rata, supra minute granulata, parce strigosa, scabra, subtus

tomento adpressissimo, e cano lurido-ferriigineo, discolori,

inprirais in nervis parce et adpresse pilosa; nervis minus

quam in a prorainulis; cymis axillaribus et terrainalibus,

laxis, folio brevioribus ; starainibus inclusis; fructu ovoideo,

grosse verrucoso.

Folia maxima 5—Si-^™ longa, a-^" et ultra lata. Frutex 2—4-

pedalis, in collibus sicciusculis, ad vias, habitationes hu-

manas etc. ad Rio de Janeiro vulgaris (Botafogo! Praia

grande! Tijuca! Morro do Livramento!). Flor. Maio—

f. Hæc planta formå silvestris Cordiæ discoloris rae judice

habenda est; a prioribus differt foliis raajoribus, regu-

lariter elliplicis, acuminatis, margine supra basin, sæpe

subcuneatam, argute serratis. Frutex ramosus , ramis

elongatis, rainulis sub angulo fere recto patentibus, modo

tosis; foliis suboppositis; petiolo geniculato; lamina ellip-

tica, basi cuneata integerriraa, apice sæpius producte

acuminata, grosse et argute serrata, vel dcntato-serrata,

supra granulata strigosa scabra, subtus tomento adpres-

sissimo plus minusve discolore, et præsertim in nervis pro-

rainulis adpresse pilosa vel substrigosa ; cymis in ramulis

bus v. subæqualibus; calyce strigoso vel simul tomentello;

stylo calyci æquilongo, antheris subexsertis.

Folia maxima 8—O""" longa, 3—4'=™ lata.

Ad Rio de Janeiro legit Lund. In silvis et sepibus ad

montem Corcovado legi flor. Maio.

6. Priori habitu siraillima , foliis supra ramisque strigosis

;

differt ramulis et cvmis laxius et pa-



ndis; calyce o-(

Frutex est ramis ramulisque ut supra descriptis. Folla

subopposita, petiolo o—7°"" longo, basi ramulo axil-

lari adnato et obsolete geniculato; laniina ovata v ovato-

elliptica, basi sæpe rotundata et in petiolum abrupte

altenuata, apice acuta v. subacuminata, margine densc et

adpresse serrata, serraturis basin versus obsoletis, supra

nervis utrinsecus o— 6 venulisque impressis rugulosa

,



1 ad pressis ohsita, scabra
;

badia. Folia maxima Q^""' longa, 3-^"=™ lata. Cyrnæ sub-

corymbosæ, axillares, folio unico suffuitæ, vel in raraulo

confertis. Calyx

campanulatus. pilis rigidiusculis adpressis leclus, dentibus

5 acutis. Corolla calyce longior, intus infra basiii sta-

stylo æquilongo calyce inclusum. Fructus areolatus.

Species nondum descripla mihi videtur. Ab afflnibus (C.

hermanniæfolia Cham. et C. discolorc) differt inprimis in-

dumento, foliorum formå, inflorescentia et stylo brevissimo

(flor. ^?).

Specimen unicum habeo, quod in itincre a Lagoa Santa ad

Serra da Piedade in virguitis ad oppidum Lapa legi.

Flor. Jan.— Febr.

11. Cordia Sahmanni DC. Prodr. IX. 494. Mart. Gor. bras. 20.

1. In herb. horti hafn. „Cordia discolor e Moritiba«, a

Blanchet lecta.

2. Lagoa Santa: in sepibus, ad margines silvarura non

rara; frutex 3—5 pedalis ; flor. Jan.—Aprili.

Reluli varietatem pilis in raraulis et foliorum pagina inferiorc

magis patulis.

Ad Lagoinha de fora, oppidulum prope Lagoa Santa, spe-

cimen legi foliis alternis, ramulis erecto-patulis, pedunculis

fere omnibus terminalibus , sed usurpatione gemmæ axil-

laris demum oppositifoliis, strictis, calycibus et foliis

12. Cordia urtkæfolia Cham. Linnæa 1829. 483. DC. Prod.

IX. 494. Mart. Q. bras. 1. c. 21.



1. „735. Cordia. St. José. Nov. 1833". Lund. Prov.

S. Paulo; fructifera,

2. Lagoa Santa: in sepibus et virgultis, ad margines sil-

varum et habitationes humanas vulgaris; frutex est 4—5-

pedalis. Floret Jan.—Martio.

In speciminibus silvestribus folia tcnuiora, glabriora sunt, maxima

12*^"'longa, 3—4=™ lata. Variant laliora ovata et angustiora

oblonga v. lanceolata. Pedunculi fere omncs laterales,

sæpius simplices, stricli, patentes, 3— 5*"" longi. Capitula

globosa, flor. 6—8""° lata. Fructus ovoideus, verrucosus,

1. Cordia patens H. B. Kunth. Nov. gen. Am. III. 75. Cham.

Linnæa 1829. 486- DC. Prod. IX. 495. Mart. fl. bras. 21.

var. angustifolia

!

C. ramis, ramulis subteretibus, petiolis peduncuiisque pilis

ferrugineo-subtoraentosis; foliis alternis, petiolo brevi obso-

lete geniculato, basi et apice acutis vel acuminatis , mar-

gine supra medium argute vel sæpius obsolete serralis

nulis impressis rugulosis
,

pilis rigidiusculis basi callosis

subtus tomentosis, mollibus; pedunculis axillaribus et ter-

vioribus, apiccra versus incrassatis, capituiis globosis, (loribus

in foveolis rachidis ellipsoideæ, ambilu setoso-fimbriatis, ses-

silibus, dense congestis; calyce campanulato, extus hirto vel

subhirsuto, dentibus apice crassioribus apiculalis; stylo

Folia maxima ad 10'^'" longa ;
3—4'™ lata; pedunculi 3—4='",

inferiorcs folia gcrentes ad 8=*" longi, capitula 8""" lata.

,..Vd marginem silvulæ ad Lagnoso Aug. 1834". Lund.
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Sect. IV. Dasycephalæ.

14. C. leucocephala Moric. PI. nouvelles d'Amérique 148. t;ib. 88,

in Walp. Ann. I. 524 descripta, a Fresenio in Martii fl. bras.

non commemoratur. In Serra Acurua lecta. Nescio an eadem

sit ae C. leucocalyx Fresen. ; utique proxime alTinis.

15. Cordia calocephala Cham. Linnæa 1829. 488 et 1833. 129.

DC. Prodr. IX. 497. Mart. flor. bras. 24.

1. „In carapis ad Caxoeira do campo et CurveUo
prov. Minarum. Flor. Febr. -Marlio 1835". Lund.

2. „In campis Sorocaba (prov. S. Pauli) Febr. 1834"

in herb. Lundii, floribus ab insectis devoratis.

3. Lagoa Santa: frutex 1—2-pedalis, crectus, pauciramo-

sus; fructus ruber. In campis passim. Floret Dcc.—Martio.

Hue etiam pcrlinerc videtur ramus cum folio unico, sche-

dula: „Cordia in campis prope Uberaba. Aug. 34''.

Sect. V. Spicatæ.

16. Cordia campestris nov. spec.

Inter Cord. multispicatam Cham. et C. curassavicam medium

C, ramulis, petiolis, pedunculis foliisque subtus pilis brevi-

bus, patulis, subtomentosis; foliis alternis petiolo brevis-

simo, vix geniculato, ellipticis v. oblongo-ellipticis, basi

in petiolura attenuatis, longe cunealis, intcgcrrimis, apice

acutis, margine irregulariter sæpiusque grosse serrato-

dentatis v. serratis, supra pilis rigidis antrorsum adpressis,

scabris, nervis venisque inprimis in adultioribus im-

pressis; spicis solitariis terminalibus elongatis, pcdunculo

longioribus; calyce campanulato, dentibus sæpissimc 4,

deltoideis,

subglabram et minute glandulosi

corolla calycem superante; fructu
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Frulex est 2— 3-pcdalis crcctiis, raniosus; rami et ramuli te-

reles æque ae pelioli et peduiiculi pilis brcvibus, patentibus,

fuscescentibus subtomentosi. Folia rigida, alterna, pctiolo

brevissimo v. fere nullo, non geniculato, angusle elliptica

V. oblongo- elliptica, basi longe cuneata et in pcliolum

attenuata, integerrima , apice acula , margine irregulariter

supra pilis rigidis, basi conicis, anlrorsis scabra, nervis

venisque imprcssis rugulosa, subtus molliter pilosa, nervis

ulrinsecusG—Svenulisque reticulatis prominulis el pilis fuscis

obscurioribus. Spica terminalis, solitaria, densiflora, cylin-

drica, basi sæpe paullum ramosa, pedunculo longior, rachi

subhirsuta. Calyx campanulatus, 3—4""™ longus, dentibus 4

deltoideis, aeuminatis, apice crassioribus, extus pilis parcis,

rigidis hirlellus, basin versus glabrior et minute glandu-

losus. Corolla calycem vix duplo superans, 6°"" longa,

lobis 4 rotundatis, intus medio tubi villosa. Stamina in-

clusa, filamentis glabris, medio tubi insertis. Ovarium ovoi-

deum, glabrum cum slylo stigmatibusque calyci æqui-

longum. Fructus ovoideus, tuberculatus.

Hue verosimiliter referenda est planta a Fresenio in Martii

flora bras. p. 18 his verbis commemorata: „Specimina

duo a b. Pohl ad Rio Uruhu lecta foliis ellipticis et ob-

iongo-cuneatis, denlato-serratis, acutis (non aeuminatis) —
pubescentia densiore et caule unispicato, nec non calycis

dentibus minus cuspidatis a C. multispicata recedunt."

Mc judice planta mea eadem est et species bene distincta.

A C. multispicata abhorrel: petiolis brevibus non geniculatis,

foliorum formå, spicis solitaris, floribus tetrameris etc. ; a

[abit. Lagoa Santa: in campis passim, nec tamen vulgaris;

flor. Jan.—Martio. Etiam in herb. horti hafn. vidi specim.

cum schedula: „Claussen 221. Bresil. (iMinas-geraés)".
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Cordia curassavica Auctor. Mart. fl. bras. I. c. 18.

Planla fruticosa vaga, circa habitationes humanas, ad locos

cultos, sepes etc. in multis locis Brasiliæ vulgatissimus

;

allitiidinem 4—6, interdum 8—10 pedum attingit. Ab in-

colis nunc „Maria preta" nunc „Catinga de barråo"

(„foelor verris") ob odorem foetidum huic plantæ peculiarem

nuncupatur. Cortex funifer, niilli autem usui est. Drupæ

rubræ ab avlbus comeduntur,

1. Ad Rio de Janeiro vulgaris (Lundl); etiam in silvulis

maritimis arenosis „restinga" apellatis frequentem vidi.

2. „E Maracaibo Brasil. mis. Merck." Herb. Hornem.

3. „ Varronia salvifolia, Tournefortia Comraersonis ; Commerson

e Rio Janeiro, ded. Dr. Thouin." Herb. Vahlii.

4. AdLagoa Santa vulgatissima, et in itincre ab hac urbc

ad Rio de Janeiro in multis locis provinciæ Minarum el

Sebastianopolitanæ obscrvavi (e. gr. Caxucirinha, Con-

tagem, Rio Paraopeba prope Funil, Bom Fim etc). In

itinere per provincias S. Paulo, Goyaz et Minas geraes,

1833—35 cel. Lund hane plantam in interioribus harum

prov. partibus se non vidisse annotat.

Per omnes fere anni menses Horet, parcissime tamen Junio—
Septembri, naaximam florum copiam Oct.—Febr. proferl.

De ovulis Cordiacearum. Auctores non pauci ovula Cordia-

cearum anatropa ex apice anguli centralis pendula dicunt;

ex. gr. Endlicher in gen. plant. p. 643: „ovula in lo-

culis solitaria, apici cavitatis appensa anatropa«. Lind-
ley Veget. Kingdom 1853 p. 628: „1 pendulous ana-

tropal ovule in each cell«, „seed pendulous from Ihe apex

of Ihe cells by a long funiculus, upon which it is turncd

back." Fresenius in Martii flora bras. 1857: „ovula

m loculis solitaria, in apice cavitatis appensa, anatropa".

A
1 p h. d e C a n d o 1

1 e in prodrom. IX omnium optimus Cor-
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observavit; idem vidit el annolavil F rei re - A II em ao,

missao scientifica de exploracao, Rio Janeiro 1862), el

annis 1863— 64 ego, harum observationum ignarus, eandem

in speciebus nonnullis Cordiarum rem observavi (C. Cha-

missoniana, C. coffeoide, C. obscura, C. urlicæfolia, C.

discolori, C. curassavica). In his planlis ovula enira infra

medium vel fere ad basin anguli centralis affixa, adsccn-

dentia v. suberecla, el fere orlholropa vel sallcm hcmiana-

Iropa sunl, nec pondula analropa.

2. Fam. A»perifotiæ.

Endl. Gen. 644. — Borragincæ trib. Ehretioæ, Heliotropeæ

et Borragcæ in DC. Prod. IX. — Fam. Ileliolropieæ el Fam. Borra-

gincæ, Fresenius in Mart. Dora bras. fase. XIX.

Subfara. I. Ehretiaceæ.

ScMeidenia Endl. in Gen. 646.

DC. Prod, IX. 557. Preslæa Mari. Nov. Gen. bras. II. p. 75.

Secl. 1. Floves solitarii axillares.

1. Schleidenia paradoxa (Mart.) DC. Prod. IX. 557. Mari. fl.

bras. Heliotr. p. 33. Preslæa paradoxa Mari. Nov. Gen.

Bras. II. 76. lab. 164.

In herb. hafn.: Blanchct 3823.

2. Schleidenia lagoensis nov. spec.

Maxime affinis Schl. humistratæ {Cham.) cl S. pullulanli Fresen.

A primo dislinguilur indumenlo, dentibus inler coroilæ

lobos nullis, fruclibus glabris etc, a secundo indumenlo,

formå loborum coroUæ gemmisque axillaribus et ad basin

caulium rosulalis crebris nullis.

S. mullicaulis proslratus, caulibus, foliis pedunculisque parcis-

sime longe pilosis vel fere glabris, foliis lanceolalis vel ob-

longo-lanceolatis, in petiolum brevem allenuatis, apice acutis
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orollæ calycera tertia parte siiper-

brevissime et obtuse apicu-

latis, dentibus interjectis nullis, squaraulis pilosis infra me-

dium tubi sitis; ovario globoso, stjio nullo; fructu glabro,

carpidiis intus efoveolatis, uno latere sub apice caruncula

albicante.

Caules 3—o-pollicares, tenues, a basi ramosi, ramis adscen-

denlibus. Folia maxima 1"=™ longa, 2|""" lata
,

pcliolo

1—2'"'" longo, fere glaberrima. Flores pediceliati, axilla-

res vel demum laterales. Calycis lobi lanccolali acuti

subæquales, 2^"" longi, Coroila S"""" longa, alba, tubo

luteo, lobis fore orbicularibus; dentibus interjectis nullis

vel brevissimis obtusissimis. Antheræ prope basin tubi

sessiles, apice connectivo crasso papilloso cohærentes.

Stylus nullus. Fructus calyce inclusi, globosi, glaberrimi,

brevissirae rostrati carpidia intus ad latera foveola nulla,

apice faciei alterius caruncula albicante instructa.

Herba ad Lagoa Santa ad ripam lacus vulgaris, in solo

tempore pluviali inundato. Flor. Oct.—Dec.

Sect. II. Flores spicati.

§ 1. Carpidia foveolata.

3. Schleidenia subracemosa nov. spec.

Affinis S. hispidæ (H. B. K.), S. Clausseni (Alph. DC.) et

S. fruticulosa, ramosa , canescente hirsuta foliis brevissirae

petiolatis, anguste-oblongis, basi apiceque aculis, margine

revolutis, inflorescentiis terminalibus, elongatis, hine inde

bracteatis-, floribus breviter pedicellatis, subracemosis, calycis

laciniis fere æqualibus, lanceolatis v. ovato-lanceolatis: co-

roila calycem duplo superante, extus profunde 5-sulcala,

strigosa; lobis ovato-orbicularibus, margine involutis,

dentibus interjectis nullis, squaraulis pilosis medio tubi



carpidiis dorso suLgloboso-convexis, si

hirtulis, inlus in utraque facie

um rachibus calycibusque
|

i-oblonga, scabra, acuta, i

;o maxima li=™ longa, S""

vilcr pedicellalis, subracemosis, bracteatis, bractcis lineari-

bus. Calycis lobi 21""" longi, elliptici vel lanceolali,

acuti. Corolla calyce duplo circiter longior, 4""° longa, ex-

terne strigosa ; dentibus inter lobos nullis; squauiulis pi-

losis medio tubi silis. Anlheræ infra mediuna tubi insertæ.

Stylus apicem conicum breviler bilobuna stigmatis duplo

fere superans. Carpidia subglobosa, dorso valde convexa,

exlus apicem versus pilis rigidiusculis adpressis brevibus

parce obsila, in utraque facie foveola rotunda, et medio

anguli centralis caruncula albicante notata.

Valde affinis S. incanæ Fresen., sed differt foliis duplo mi-

noribus, denlibus inter lobos corollæ nullis, slylo lon-

giore, fructu pilis brevibus parce obducto, nec pilis unci-

In silva prope Rio das velhas (Ooræ Lagoensis) serael

legi. Flor. Jan.— Febr.

Schteidenia Clausseni (Alph. DC) Fresen. Mart. 11. bras. 38

tab. XI. Heliotropium Clausseni A. DC. Prod. IX. 543.

1. „3606. Heliotrøpium rigidifoUum DC." in herb. hafn.

H. rigidifolium Alph. DC. Prodr. IX. 543, in provincia

Bahiensi a Blanchet (3845, 3606) lectum, a cel. Fresenio

in Martii fl. bras. nullo verbo commemoratur; fortasse ad

S. Clausseni (Alph. DC.) relatum, ut certe referendum est.



longa, 4""" latia. Spicæ S«^- longæ et ultra, breviK;r pe-

dunculatæ. Tola planta canescenti-pilosa.

„Heliotropium;
;

in campis prope marginem silvulæ ; nor.

Jan. fl. luteo, inodoro^'. Ad Lagoa SaiUa legit Lund;

rarissimum, et a me nunquam leclum. A 1 differt in-

dumento minusi cauescente, pilis magis piatentibus, foliis

ovato-oblongis et oblongis, maximis ad 2"" longis; spicis

longius pedicelllatis ; stigmate crassiore.

„Heliotropium' ' in herb. hort. hafn. a muse.3 Paris, miissum;

„Brésil (Minas-Geraés) M. Claussen. 229". A planta

Lagoensi differt foliis majoribus, ellipticis; floribus paullo

majoribus(6—^S^™" longis) slylisque brevioribus (2™"" longis).

Schleidenia strictissima {Moric.) Fresen. Mart. fl. bras. p. 39.

Heliotropii sp. DC. Prod. IX. 544.

In herb. hort. hafn. a Blanchet lecta.

longepetiolata Fresen. Mart. fl, bras. p. 42.

Specimina mea a descriptione Fresenii solummodo antheris

ovatis (nec oblongis) differunt. Variant robustiora foliis

(petiolo incluso) fere bipollicaribus, et rainora foliis semi-

pollicaribus. Flores minimi (l^""" longi), albi.

In ripis lacuum, ad rivulos in pratis humidis. Ad Lagoa

Santa non rara. Flor. Sept.—Nov.

Schleidenia inundaia {Swartz) Fresen. Mart. fl. bras. p. 43.

a) Heliotropium inundatum Swartz fl. ind. occ. L 343. Cham.

in Linnæa 1829. 456. DC. Prod. IX. 539. Heliolro-

tropium canescens in Lehm. Synops. Heliotr.

Ad pedes rupium calcar, in loco aprico, tempore pluviali

interdum inundato, fruticulum pedalem ramosum logi, hue

certe referendum. Tota planta cinerea; folia elliplica v.

oblongo-elliplica, basi in petiolum atlenuata, mucronata v.

breviter apiculata , fere 2=«' longa, ?«"" lata. Spicæ sæ-

pissime conjugatæ , rarius siraplices. Solummodo diflert

I



anlheris apice puberuiis iit specimina a ccl. Alarlio „in

ripæ dum. S. Francisci arcnosis'" Iccta.

Hue certe etiam referendum est:

b) HeUotropium rigidulum Alph. DC. in Prod. IX. 540.

Specimina hujus varielatis in eisdem fere locis ut prior, sed

in prato humido, majore tempore anni inundato lecla,

habeo complura; formå paullum modo differunt.

Planlæ annuæ et semipedales, caulibus ercctis minus ramosis,

villis longis adpressis parcioribus minus canescentcs;

folia oblonga, anguste oblonga vel lineari-Ianceolata ,
2'^'"

longa, 3— 7"™ lata, apice acuta, basi attenuata; spicæ pe-

dunculatæ, bifidæ v. simplices; antheræ apice puberulæ.

Lagoa Santa (ad rupes et lacum inter Quinta et Soumi-

douro); formå b maxima copia fundum lacus, tempore

hiemali exsiccalum, tegit. Floret Nov.— Jan. Corolia alba,

fauce sæpissime lutea.

S. Schleidenia lepiostachya Fresen. Mart. fl. bras. p. 44.

In herb. horli hafn. a Blanchet lecta.

Folia ad 3*"" longa, centimetrum fere lata.

Annot. Genus Schleideniæ, speciebus pluribus, ut S. longe-

petiolata, S. inundata etc, characteribus nullis ab Helio-

Holiophytum DC.

DC. Prod. IX. 551. Mart. Q. bras. p. 44. — HeUotropium

Linn., Cham. et aliis. — Tiaridium Lehm. Cham. Endl.

Gen. 3751. 3752.

S eet. II. Segmenta fructus paraUela, bilocularia; lacunis interdum

1. Heliophytummonostachyum (Cham.) Alph. DC. Prod. IX. 556.

Mart. fl. bras. p. 46. Heliotropium monostachyum Cham.

Linnæa 1829. 455.



Fruclus maturi ad suluras minus excavati; lacunæ duæ i

carpidiis vulgariter adsunl, interdum fere obsoletæ. Spicj

sæpe geminatæ.

Frutex 2—5 pedalis ad vias, locos cultos etc. ad La go

Santa vulgaris; folia obscure viridia, membranacea; coroll

alba, fauce flava. Florentem vidi Julio, Oct.— Febr. -

Rio de Janeiro (in herb. Lundii, 1826) et St. Joao d

Taburahy, Junio 1833 (Lund).

III. Segmenta fructus apice divarlcata, biloc is interdum |

IX. 555. I2. Heliophytum elongatum iLehm.) Alph. DC.

Mart. fl. bras. p. 47. tab. X. f. 8. Tiaridium elongatum

Lehm. Asper. Cbam. Linnæa 1829. 452. tab. o. f. 1. A

sequente fructu solummodo distinguitur.

Lagoa Santa, ad vias, locos cultos etc. Flor. Oct.—Dec.

3. Heliophytum indicum {Linn.) DC. Prod, IX. 556. Mart. fl.

bras. 48. tab. 10. f. 4. Heliotropium indicum Linn. Tia-

ridium indicum Lehm. Asp. Cham. Linnæa 1829. 452.

Rio de Janeiro (Lund 1826). Lagoa Santa: herba

vulgatissima, ad vias circa urbem, ad locos cultos, ut

planlationes Maydis, hortos etc. obvia, etiam in locis

huraidiusculis, interdum inundatis. Corolla læte violacea.

Florentem vidi per fere omnes anni menses, inprimis tamen

Oct.—Dec.

Tournefortia Lina.

Linn. Gen. 192. DC. Prod. IX. 513. Martius fl. bras. 48.

Tournefortia et Messerschmidia Linn, (Mantis.). Endl. Gen.

3747 et 3748.



Sect. 1. LoU corollæ lad {ovati v. suhrotundi).

Toumefortia Icevigata Lam. Jll. I. 416. DC. Prod. IX. 519.

Mart. fl. bras. 49.

Folia exsiccata fusca, nervis sæpius obscurioribus; adultiora

supra magis minusve albido-raaculala; folia ad 9'='" longa,

3i<"n lata, peliolo li«". Viva læte viridia, lucida. Flores

albi. Fructus albidus.

Frutex valde elongalus, scandens, ut videlur in Brasilia vulga-

iti litt.; ut credo raense Jul. v. Aug. florifera lecta. —
Lagoa Santa: in silvis, præsertira ad margines", in sepibus

etc. vulgaris; florentem vidiSept.—Oct., semel Febr., fructif.

Nov.— Dec.

Toumefortia brevifiora DC, Prod. IX. 520. Mart. fl. bras. 50.

Folia vulg. 7—S'"" longa, 2—3'^'° lata; naaxima lO-^" longa, 4'='»

lata, petiolo 8°"° longo. Corolla 2—3""" longa, calyx I™-". „In

collibus ad Botafogo; Oor.Maio; corolla cerina" Lund inlilt.

Sect. II. Lobi corollæ angusti {lanceolati v. lineari-subulati).

Tournefortia elegans Cham. Linnæa 1829. 469- DC. Prod.

IX. 523. Mart. fl. bras. 50.

Nom. vulg. Caruru de veado (in herb. Lundii).

T. ramis junioribus, petiolis paniculaque pubescentibus, foliis

petiolatis, ellipticis vel ovato-ellipticis, basi acutis sæpe

inæquilateris , apice acuminatis, in utraque pagina subti-

lissirae granulatis et pilis adpressis, vix strigis apellandis,

pubescentibus; panicula ovata, ramis divaricatis, inferio-

ribus dichotomis; corolla pubescente, calycem 4-plo super-

ante; apice stigmatis ovoideo, papilloso ; fructibus glabris.

Foliorum lamina vulg. 9—10'="' longa, 4i^'"lata, petiolusl— 1^«='"

longus; flores T^^Iongi, canescentivirides. Fructus flavid i.

A T. eleganti Cham. specimina mea distinguere nequeo ;

panicula vix duplo longiore quam latiore soluraraodo differunt.

Ut mihi videtur species valde variabilis, et forte T. pani-
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et r. brachiata Alph.

DC. oranes varietates ejusdem speciei habendæ sunt.

Formå et longitudo corollæ, staminumque et styli longi-

tudo relativa in hac farailia proximisque in eadera specie

variabiles, floribus modo ad flores masculos , modo ad

femineos accedentibus. Speciraen habeo corolla minore

(5— 6""° longa), calyce autem majore (2°"» Ig.), styli

apice brevissimo, obtuso, puberulo ; foliorum formå, in-

dumento paniculaque nullo modo differt.

Hue etiam me jndice referenda est

Tournefortia foliis minoribus, ovatis, basi acutis vel ob-

tusis, apice acuminatis, panicula densiore, floribus parvis

(5""» Ig.) et styli (4'"'» Igi) apice capitalo, vix pube-

rulo. (^?)

Folia variant jam magis membranacea, jam rigidiora et nervis

supra impressis subrugosa.

Habit. Rio de Janeiro (Lund). Lagoa Santa: frutex

scandens, in silvis inprimis ad margines, in sepibus et

fruticetis vulgaris; floret Sept. — Febr. Verosimiliter hue

pertinet sp^cimen mancum in herb. Lundii: „Tourne-

fortia in silvis S. Carlos (Prov. S. Paulo). Jan. 1834;

fr. melliflavi."

Nov. Gen. et Spec.

51. tab.

IX. f. 1.

Hue Tournefortia laxiflora Alph. DC. Prod. IX. 525.

Corolla basi glabra vel lineis 5 solum pilosa.

In prov. Sebastianopolitana leg. Lund.

5. Tournefortia Pohlii Fresen. in Mart. fl. bras. 52.

Panicula pyramidata, terminalis, demum lateralis. Stylus

calyce deflorato æquilongus. Specimina mea a descrip-

tione Pohlii solum differunt: fructibus (jun.) pilis brevis-

simis parce obductis, nec glabris ; sed non dubito, quin



6. Tournefortia sericea Vahl. Ecl. I. 17. Mart. n. bras. p. 54.

Messerschmidiæ sp. DC. Prod. IX. 524.

Specimen in herb. horti hafti. a Blancbet lectum nuilo cha-

ractere diflert.

7. Tournefortia ruhicunda Salzm. DC. Prod, IX. 526. Mart.

fl. bras. 54.

Frutex valde elongatus, subscandens, ramis longe porrectis,

cortice fusco albo-lenticellato, raraulis lateralibus brevibus,

crebrisj panicula terminatis. Folia petiolata, ovala, ovato-

elliptica vel ovato-oblonga, acuminata, basi acuta v. ro-

tundata, tenuia, membranacea, supra pilis albidis adpressis

basi callosis parce strigosa, subtus glaberriina, nervis ob-

scurioribus, subprominulis, utrinque 4—5 sursum cur-

vatis; 5-10'='» longa, 2—5'='° iata; petiolus 6"»» Ig. In-

florescentiæ terminales v. demum laterales, breviter pe-

dichotoraæ; fleres in ramis 4—8 gracillimis

puberulis et curvatis spicati, secundi, S""

longi. Calycis laciniæ subulatæ, corollæ tubo pubescente

duplo triplove breviores; lobi corollæ subulati , apice in-

voluti. Color florum croceus. Antheræ lanceolatæ , sub

fauce insertæ, apice papillosæ. Stylus calycem defloratura

duplum V. triplum superans; apex stigmatis piiosus, ovoi-

deus. Fructus tetradymus, glaber.

Speciraina mea cum spec. a Blanchet lecto (herb, horti hafn.)

congruunt. Numquid Tournefortia Martii Fresen. hue refe-

Lagoa Santa: in sepibus ad rupes calcareas apricas prope

Quinta legi Oorentem Nov.—Dec.

8. Tournefortia salicifolia DC. Prod. IX. 530. Mart. fl. bras. 58.

„In collibus ad Botafogo (Rio de Janeiro); fl. Maio ; flo-



Subfam. II. Rorragineæ.

Asperifoliæ, Subordo II. Borragincæ End!. Gen. PI. 647. Fam.

Borragineæ in Mart. flora bras. fase. XIX. p. 61.

Borrago Tournef.

Linn. gen. 188. excl. spec. Endl. Gen. 3778.

1. Borrago officinalis Linn.

Sub nomine „Borragem" in hortis plantatur. Flores et

folia ab incolis in usum medicum

3. Fam. Vochysieæ st. Hil.

St. Hilaire in Mém. Mus. 6. p. 253—70. 1820. — DC.

Prodr. III. 25. — Endl. Gen. pag. 1177. — Vocliysiaceæ Mart.

et Ziicc. Nov, gen. et spec. 1. 123.

CaUisthene Mart.

Martins in Nova genera et spec. I. 123—127. tab. 75. 76.

1. CaUisthene minor Mart. I. c. 126. t. 76- DC. Prodr. III. 26.

C. foliis brevissime petiolatis, oblongis vel obovato-oblongis,

basi rotundatis vel obtusis, apice obtusis vel acutiusculis,

floribus solitariis, pedicellatis, calycis lobis 4 ovatis vel

anticos duplo, exteriores laterales fere quadruplo super-

capsula globosa, magnitudine pyrenæ Cerasi.

Arbuscula 15— 3o-pedalis, cortice in junioribus glabro, testaceo

vel canescente, dein sæpissime in laminas foliaceas solu-

bili, vel subrugoso. Rarauli novelli æqve ae folia et

flores quoad indumentura valde variant : modo pubescenti-

villosi, modo glabriusculi v. bilateraliter puberuli. Folia

brevissime petiolata, oblonga, interdura subobovata vel sub-

elliptica; basi obtusa vel rotundata, apice sæpe acutiuscula,

glanduloso-mucronata, mucronibus in foliis inferiorihus

diutius persistentibus; supra modo puberula, modo gla-
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vel inlerdum glabra, margine solummodo pubescente el

nervo medio subtus ad basin biserialiter longe piloso.

Eliam magnitndine valde variant folia; vulgariter: 3—3J""

Iga., 1^" lata; etiam S*^"' Iga., 2i'="' lata inveniuntur.

Pedicellus Dorum 2—5™'" longus. Flores anle anthesin

c, 10— 12""" Igi-, suaveolentes, quoad indumentum varia-

biles. Petalum album, basin versus flavum. Capsula

globosa, magnitudine pyrenæ Cerasi, nempe 10—12'='" Iga.,

corlicata, cortice crasso, fragili, irregulariter rumpente,

solubili, fusco; valvulis tribus ovatis , apice rotundalis et

profunde fissis, pergameno-coriaceis , extus fuscis sub-

glabris, intus stramineis, fere ad basin loculicidc dehi-

crassatum, ut videtur primum carnosum. [Semina mihi

desunt.]

A C. majore dilTert inprimis magnitudine et formå capsulæ,

et teste cel. Marlii magnitudine florum ; in formå et indu-

mento foiiorum autem differentiara nullam video essen-

do malo" nominatur; arbores elatas nunquara vidi, nec

lignum magni pretii est. Mensibus Aug.—Septembri flores

una cum foliis novellis erumpunt, et solum silvarura

petalis delapsis conspergitur. Etiam Octobri semel vidi

florenlem. Mense Aprili secunda frondis evolutio in-

lerdum observatur. — Vidi etiam in aliis provinciæ Mi-

narum locis ex. gr. ad Caxueirinha et Contagem,

ad Bom Fim, et in herb. Lundii adest specim. florif,

schedula: „ad rivulura Bue id o. Oct. 34." (Prov. S,

Paulo).

Præter speciem hane ejusdem generis enumerantur C major

Mart. in Nova gen. et spec. I. 124, C fasciculata Mart.

ibid. 126,



Nova gen. et spec. I. 127, tab. 77.

Amphilochia cordata (Sprengel). Mart. in Nova gen. et spec.

I. 129. DC. Prodr. III. 26. Qualea cordata Spreng. syst.

I. 17.

A. glaberriraa, foliis breviter petiolatis , oblongis, elliptico-

vel ovato- oblongis, basi plus minusve cordatis , apice

obtusis vel acutiusculis, utrinque subopacis et glaucescen-

tibus, nervis venisque in utraque pagina prominulis, floribus

in racemo interrupto verticiilalim congestis, pedicellis bre-

vibus birtellis, calycis foliolis apice rotundatis, ciliatis,

extus puberulis, petalis l(vel2), antico majore lale ob-

cordato, utrinque adpresse sericeo- pubescente, ovario

hirlo; capsula ellipsoideo-oblonga, acuta.

Arbuscula campestris. Cortex longitudinaliter valde rimosus,

obscure griseus. Folia coriacea firma, læte viridia et in-

primis subtus glaucescentia; nervi et venæ subtus plus

minusve lutescentes, et margo, æque ae in aliis Amphilochiæ

speciebus, luteus, fere aureus. Petiolus 3—6""° longus,

lamina vulgo 6—8*™ Iga., 4«'° lata. Pedicelli 2'"'» Igi.

Pelalum li«"" longura, 2=™ fere lalum. Antheræ filaraenti

stylique basis pilosa. Capsula oblonga, styli basi persi-

stente acuta vel breviter acurainata, ad 2^*^"" longa; junior

fusca, parce longe pilosa; trilocularis, trivalvis, loculicide

pergameno-coriaceis glabris oppo-

sitas*), secedat. Valvulæ endocarpii intus glabræ

mihi desunt.)

Florentem legi Octobri ; ad Lago a Sa n ta in ca

rissima. In herb. Hornem. speciraen : „Quale

. (Semina

mpis, ra-

a cordata,

*) In Martii Nov. gen. etc p. 127 ita legitur: „ulterioris val

ceptaculam centrale adest ut in Qualeæ genere.

vulæ

I



Ott. Herb. Spreng., e Brasilia ded. Otto." — „In campis

Hytu, Febr. 34 frutex". Lund. (fr. immaturus.)

Amphilorhia marginata Miq. Linnæa 22, 796.

In herb. horti hafn, adest specim. (Blanchet, 3455).

bene distincta sit species. Mea scntentia soliimmodo

differt foliis longius petiolatis, basi rotundatis, petiolisque

supra puberulis. In omnibus forlc Amphilochiæ speciebus

foba aureo-marginata sunt, nec huic speciei peculiare est.

Amphilochia cryptantha {Sprengel). Agardhia cryptantha Spren-

gel Sysl. I. p. 17. DC. Prodr. III. 30.

Herb. Hornem.: „Agardhia cryptantha Spreng. e Brasilia, ded.

Otto."

A. glabra, fobis petiolatis, late-ellipticis vel ovatis, basi ro-

tundatis, apice acutis vel acuminatis, inprimis subtus glau-

cescentibus, nervis venulisque ulrinque prominulis; floribus

in racemo terminali interrupte verticillatis, evidenter pedi-

cellatis, pedicellis calycibusque puberulis, ovario hirsulo.

Petiolus li«"" longus. Lamina 9"=™ longa, 5^"" lata , aureo-

marginata. Pedicelli florum 3— 4'°'» longi. Sepala omnia

plus minus puberula^ intiraum sericeum; petalura 1, utraque

pagina sericeo-pilosum. Stamen unicum, glabrum.

A prioribus differt foliis lalioribus, non cordatis, longius petio-

latis, apice acutis v. acuminatis, pedicellis florum longiori-

bus gracilioribusque, puberulis nec hirtellis; suspicor

autem hane et priores duas varietates unius speciei ha-

bendas.

. Amphilochia Lundii nov. spec.

A. fruticosa, ramulis quadrangulatis, internodiis apicem ver-

sus compressis, puberulis; foliis coriaceis, rigidis, me-

diocriter petiolatis, oblongis, basi acutis vel obtusis,

apice rotundatis v. acutis, supra lucidis, inprimis ad ner-



lisque reticulatis valde prominentibus; floribus in axillis

foliorum superiorum et in racerao terminali interrupte-

verticillatim dispositis, fere sessilibus; calycis foUolis fere

orbicularibus v, ovato-orbicularibus, extus puberulis , ci-

liatis, quinlo postico ecalcarato, anticis duobus duplo fere

utrinque sericeo-piloso; ovario hirto. Capsula ellipsoideo-

oblonga, acuta.

Frulex v. forsan interdum arbuscula, ramis teretiusculis,

dichotomis. Ramuli folia gerenles acute quadranguli, pube-

ruli, rubescentes, internodiis c. unipoliicaribus, apicem

versus corapressis. Petiolus puberulus, 7—9""" longus,

basi crassiore, nervo medio concolor. Lamina 6—i*™ longa,

2i—3°"" lata. Nervi laterales utrinque 15—20 et ullra,

intra marginem anastomosantes, una cum venularum rete

subtus valde prominuli. Folia flavo-marginata, supra læte

viridia, nervis venulisque pallidioribus, lucida , subtus

Glandulæ in ramulis ad basin pelioli ovatæ. Fiores 2—3
in axillis foliorum superiorum v. in racemi verticillis sub-

sessiles; gemmæ ante anthesin centimetrum circiter longæ.

Calycis lobi exteriores laterales orbiculares ; inferiores

antici duplo longiores, 5—6""° longi, subovali; quintus

posticus lO""™ longus; omnes apice rotundali, extus et

pro parte intus puberuli , raargine ciliati. Petalura e basi

cuneata abrupte transverse dilatalum, subcordatum, car-

nosulum, in utraque pagina dense adpresse sericeo-pilosum.

Stamen glabrum. Ovarium ovoideum, canescenti-hirtura;

Stylus glaber, ovario vix duplo longior. Capsula 2—2i^™.

longa, fusca, obtuse trigona, trilocularis, trivalvis, epicar-

pio crasso corticato ab endocarpio pergameno secedcnte.

In Serra da Piedade, ad marginem silvæ et in jugo

montis, in allilud. c. 4000 ped. supra mare legi florentem

I



Ab A. dichotoma, proxime affini, differl ramulis rubescenlibus,

aculius angulalis, foliis longius petiolatis , basi acutius-

culis, lobo caiycis postico anticis duplo longiore, formaque

petali utrinque sericei.

Præter has species brasilienses enumerantur:

A. dichotoma Mart. in Nov. gen. I. 128 et A, acuminulata

Gardn. in Hook. Lond. Journ. of bot. II. 313.

Qualea Aubl.

Aubl. Guian. I. p. 7. t. 2.

Qualea grandiflora Mart. in Nov. Gen. el spec. 133. t. 79.

DC. Prodr. III. 29.

Arbor mediocris v. frutex, 3— 30-pedalis, trunco sæpissime

torluoso, cortice crasso, sordide lestaceo v. fusco, longi-

ludinaliter valde rimoso. Folia in speciraine ad marginem

silvulæ lecto variant tenuiora. membranacea, utrinquej

subtus inprinais, lucida et ad nervos venulasque pilosula

,

ceterum glabra.

Capsula in pedicello nutans, ovata vel ovato-oblonga, 6—8""

longa, lignosa. grisea v. fusca, epidermide tenerrima in

squamulas minutas solubili, cortice crasso j trilocularis,

loculicide dehiscens, valvulis tribus oblongis, basi api-

ceque subæqualibus , obtusis. Semina in loculis plura,

cum ala membranacea vix 4*" longa, resina fusca sæpe

obducta el conglutinala.

Habitat. „In campis Curvello vulgaris" Lund. „In

campis Jundiahy, Jan. 34. arbor campestris iegitimus*

Lund (specim. flor.) ^Campos, flor. Dec." Reinhardt.

„Blanchet 3081."

Lagoa Santa: inter arbores campestres vulgatissima, el

in campis fertilioribus
,

„cerrados" appeilatis, et in pe-

trosis aridis invenitur. Vulgo Påo terra nuncupata.

Mensibus Aug.—Oct. folia novella erumpunl; Nov,—Jan.

floret; pelala permagna, flava , svaveolenlia. — Lignum



Etiam in aliis provinciæ Minarum locis vidi, ex. gr, in cam-

pis adConlagem, Capella nova, Piedade geraes,

inter Brumado et Barbacena.

2. Qualea multiflora Mart. 1. c. 134. t. 80. DC. Prod. III. 29.

Arbuscula 8—20-pedalis, interduni frutex 2—3-pedaIis, trunco

sæpe tortuoso, corlice canescenti-testaceo, subglabro vel

paulo rugoso, vix autem rimoso; epidermis in ramulis

non, ut in Q. grandiflora, solubilis, Pelalura primo can-

didum , lineis purpureis basin versus notatum, dein in

flavum transit, svaveolens. Capsula oblonga ,
4'='" Iga.,

epidermide minute rugulosa , fusca; valvæ oblongæ, apice

Habit. „Hylu, S. Paulo. Marlio 34" Lund. (fr. junior.)

„Arbor biorgyalis in campis Indaiatuba, Febr. 34"

Lund. „In campis, fl. Dec." Reinhardt. — Lagoa

Santa: in campis, inprimis tamen fertiiioribus, vulgaris,

at priori rarior, nec altitudinem hujus atlingit. Floret ab

ultirais diebus Nov. usque ad Febr.; rarissime specimina

florifera mens. Martio—Maio observantur. „På o terra"

incolis. Etiam ad Olhos d'Agua prope Contagem, et

3. Qualea parviflora Mart. 1. c. 135. t. 81. DC. Prod. III. 29.

I

„Ad Curvello vulgatissimus" Lund. — „In campis inter

Curvello et Jaguåra, Oct. 35, frutex orgyalis" Lund;

(specim. Qor.) — Ad Lagoa Santa, ubi „påo terra" vel

„påo terra com folhas miudas" appellatur, in campis

inprimis petrosis vulgatissima. Sæpissime arbuscula est

1—2-orgyalis, tortuosa, prioribus duobus respeclu trunci,

foliorum, florum etc. multo minor; cortex crassus valde

areolato-rimosus, extus obscure canescens, intus rubescens.

Floret Oct.~Dec. bipedalem florentera



d'Agua et ad Capella nova.

Observ. Hæ tres Qualeæ species enumeratæ inter arbores

camporiim, ut videlur, ubique in vasta regione campestri

vulgatissimæ sunl; ab incolis „pao terra do campo" ap-

pellanlur, cerle quia lignum intus sæpe lacunosum el terra,

verosimilitcr a formicis et termitibus hue allata, rcplelum

est. Nulli usui peculiari inserviunl. Mensibus ullimis siccis.

id esl Julio—Seplembri, folia omnia arailtunt et per spa-

tium temporis brevius longiusve defoliata stanl; in [>rimis

temporis pluvialis mensibus folia novella erumpunl. Oc-

tobri—Januario florent; prima Q. parviQora (lores ex-

plicat, serius Q. muItiQora et Q. grandiflora. Interdum

sed rarissime secundam frondis eruptionem mense Martio

observavi. Junio— Sepl. fruclus maturescunt.

4. Qualea Jundiahy nov. spec.

Affinis Q. multifloræ Mart.

Q. ramulis compressiusculis, foliis, inprimis subtus, rachi,

pedicellis calyceque pubescentibus; foliis petiolatis, oblongis,

basi obtusis v. rotundatis, interdum subcordatis, apice ab-

rupte acuminatis obtusis, opacis, subrugosis, nervis late-

ralibus plurimis parallelis in nervum marginalem crassi-

valde prominenlibus; floribus 2— 4 in pedunculis oppo-

silis, brevissimis, longe pedicellatis, racemum interrupte

verticillatum, elongatum formantibus ; bracteis bracleolisque

oblongis; calycis foliolis omnibus inter se et calcare cia-

» villoso æquilongis, exlerioribus 4 oblongis,

quinto naviculari, concavo, sericeo-canescenle; pelalo 1,

maximo, obcordato, glabro^ crispo ; ovario hirsuto.

Arbor silvestris elata, pulchra, trunco elegante cylindrico,

corlice fuscescente, glabro v. in laminas minutas solubili;



lignum pallide ochraceo-fuscum v. albidum, durum, a

tignariis inprimis ad tabulas fabricandas aptum habetur.

lami teretes, epidermide solubili. Ramuli tereliusculi vel

internodiis inprimis apicem versus compressis, pubescentes

V. parce tomentosi. Folia opposita, coriacea, rigida, pe-

scente, supra tomentello
,

glandulis ad basin petiolis el-

lipticis V. fere oibicularibus, oblonga v. oblongo-elliptica,

anguste subcordata , apice breviter acuminata, obtusa,

margine undulata, subreflexa , supra puberula , opaca,

nervis impressis rugulosa, rele venularura prominuio,

subtus nervo medio lateralibusque numerosis parallelis

prope marginera in nervum marginalem crassum anastomo-

santibus et venulis valde prominenlibus, dense pubescentia,

canescentia, nervis in fuscum transeuntibus ;
6— 12'^'"

longa, 2|— 3|'='" lata. Racemi terminales, elongali, multi-

flori, 25"" et forte ultra longi, compositi; Dores 2—4

in pedunculis brevissimis, oppositis longe pediceljati, ver-

ticillos plus minusve reraotos efforraantes; pedicelli cen-

limetrum longi, pedunculi rachisque dense pubescentes;

bracteæ et bracteolæ deciduæ, oblongæ, pubescentes, vi-

rides. Calycis foliola 2 exteriora lateralia minora, lato-

obovato-orbicuiaria v. fere orbicularia, 8""" longa et to-

tidem circiter lata, rotundata v. subemarginata, omnia

foliacea, viridia, basi intus maculala, margine undulata et

subcrispa, utrinque pubescentia, ciliata; quintum posticum

reliquis fere æquilongum sed latius, naviculari-concavura,

extus sericeo-canescens, intus glabrum, basi in calcar

ipsi æquilongum, c. 7'='" longum, clavatum, crassum, pilis

patentibus villosura exteysum. Petalum unicum, late ob-

cordatum, apice emarginatum, margine crispum, glabrum,

membranaceum
, primo album, deinde llavum, basi lineis



purpureis notalum; 2"" latum, 2J longum. Stamen 1,

glabrum. Ovarium ovoideo-globosum, hirtum; stylus glaber.

Capsula ignota.

In silvis ad Lagoa Santa hine inde reperilur, „Jundiahy"

V. „Pao terra do mato" apellatur.

Species alias ad Qualeæ genus pertinentes in silvis Lagocn-

sibus existerc suspicor, quas, quum mihi e foliis soium

notæ sunt, hic omiltere debeo. Arbores interdum elalæ

Præler has supra commemoratas e Brasilia enumerantur species

sequentes: Q. Gestasiana St. Hil, Mora. Mus. 6. 254, arbor

silvestris elata, ad montem Tejuca prope Rio de Janeiro

lecla
; Q. macroptera Alb. Dietrich et Q. subvillosa Link in

Dietrich Synopsis 1. 22, male descriptæ, quas vix possi-

bile est cognoscere. In herbario horti Hafn. species se-

quentes a c. Spruce lectæ et nominatæ, sed ut suspicor

adhuc non descriptæ, adsunt: Q. laurifolia^ Q. retusa,

Q. pulcherrimOf Q. psidiifolia, O- tricantherUf Q. acumi-

nata , Q. macropctala^ Q. Cassiquiarensis , omnes ex re-

gione Najadum in parte Brasiliæ septentrionalis, et maxima

parte foliis subtilissime et confertim

Schuchia Endl.

Genera plant. 6070 p. 1178.

Schuchia ecalcarata {Mart.). Qualea

Gen. I. 131. 1. 78. Schuchia brasiliensis

Walp. Repert. o. 663.

Tochysia Juss.

Jussieu Gen. 426. — Vochy Aubl. Guian. I. 18

. Vochysia elliptica Mart. in Nova gen. I. 141 tat

Prodr. III. 27.



Folia elliplica v. ovalo-elliptica; ad 10'™ longa et 6'='" lata.

profunde trigonæ, iramaturæ parce ferrugineo-pilosæ, de-

mum glabræ ; 2}/^^ longæ, U/"" latæ. (Semina non visa.)

Habit. „In campis Rio de S. Marcos — Paracatu;

Sept. 34. ArborS—15'"; Lund, specim. flor. „Frutex3—5'

in campis Rio de S. Francisco — Curvello, Oclob.

34." fruct. jun., Lund. — „Caété, Sept. 1855 flor."

Reinhardt in herb. horti Hafn.

Lagoa Santa: arbuscula in campis, inprimis montosis ste-

rilioribus petrosis vulgaris, tortuosa, 5— 10-pedalis, etiam

frutex 1—2 pedes altus; rarissime altitudinem 20' attin-

gil; cortex ochraceo-griseus, in areolas irregulares parvas

rimosus; in junioribus taraen glaber; intus rubescens,

suberosus. Vulgo „Påo doce" o: „arbor dulcis" ap-

pellatur. Floret primo Julio— Octobri, iterum, sed rarius,

Martio—Aprili. Julio—Sept. folia novella erumpunt.

2. Vochysia Tucanorum Mart. Nova gen. I. 142. t. 85. —
DC. Prodr. III. 27.

Folia in specim. meis omnibus quaterna, obovalo-oblonga,

apice rolundata et emarginata, basi attenuata; lamina

7—IS'" longa, 2—4'='° lata, læte viridis, in siccis fusce-

scens; petiolus 8— 10*="'. Racemi terminales et interdum

in foliorum axillis superiorum axillares. Sepalum quintum

ab initio calcaris 12—13""° longum; calcaris longitudo

varia, vulgariter tamen fere centimetralis. Tapsula nutans,

oblonga v. ovato -oblonga, acute trigona, apice et basi

æqualiter rotundata, glabra , rugoso-verruculosa , valvulis

tribus coriaceis, 2—2^"='° longa. Semina omnino pilis

longis, flexuosis, adpressis, fuscis tecta.

Hab. et Biologica. „Per omnem prov. S. Paulo ab

urbe S. Paulo inde usque ad S. Carlos vulgatissima et



altitudinelO—50'" Lund. — „Capao ad Mug^, arbor,Nov.

33" Lund. — „Vochysia Tucanorum, arbor vulgatissima in

silvulis prov.S.Pauli a Mu g^ i n d e a d Hy td; floretDec—

Febr., quo tempore silvæ raagna ex parte flavæ apparent. Lig-

num album, leve, Caixello (sic !) denominatum" Lund in sched.

In herb. Hornem. specimen a cel. Martio missum: „Cu-

culiaria lanceolata, ex Ypanema, fabrica ferri provinciæ S.

Pauli".— ,,895. Råben e Brasilia". — „In campis, C a m p i-

nos, Jan. 1856" Reinhardt.— Ad Lagoa Santa, ubi„Påo

doce", „Vinheiro do raato" rariusque „Cinzeira"

appellatur, ubique in silvis vulgatissima, nec extra has

in campis invenitur. Mensibus temporis pluviosi mediis,

Nov.—Jan. incl., paniculis pyramidatis erectis luteis nu-

silvas magnopere ornat. Nomina priora duo, „arbor

dulcis" et „arbor vini" ob liquorem dulcem , incisu cor-

ticis effluentera, plantæ data sunt. Arbor est interdum

(ice testaceo verrucoso vel subrimoso, intus rubescente;

lignum a fabris tignariis ad supellectilem et opera in

domuum constructione minora adhibetur. Fruclum ma-

turum Aug.— Oct. profert, et extra florescentiam normalem

medio temporis sicci semel Qorentem vidi.

Eliam alibi in Brasilia a me observata : ex gr. Caxueirinha,

Brumado (flor. Maio 1866), in silva ad Serra da Pie-

dade, altitud. 4000' supra mare, in prov. Minas geraés,

et, ni erro, in silvis ad montem Corcovado prope Rio

In silvis ad Lagoa Santa arbores aliæ e Vochysiæ genere et

V. Tucanorum valde affines, nisi ad eandem referendæ

sinl, reperiuntur, quæ autem ab incolis aliis nominibus

et aliis ligni virtutibus ab hac distinguuntur. Tignarii



ribus et fructu careo, quæstionem decidere nequeo. Hæ

sunt: Cangerana (nomen etiam speciel Cabraleæ attri-

butum) et Caixetla. Prior folia håbet quam in V. Tu-

canorum vera multo majora, ad 20™ longa, oblonga, apice

obtusa rel rotundata, vix emarginata, basi in petiolum

10—12'"'" longum attenuata, subtus magis lucida et cane-

fere obliteralo. Lignum optimum habetur. Posterior

differt ramis obtuse, attamen evidenter, quadrangulis, la-

teribus 4 concavis, foliis brevius petiolatis (petiolo c

gmm longo), oblongis, apice abrupte el brevissime acumi-

natis, obtusis vel emarginatis, subtus lucidis, nervis et

rete venularum inter eos elegante, prorainulo. Lignum

inprimis in tabulas serra dissecatur, quia album v. fla-

vescens et jevissimum est, et ad arcuias aliaque opera

leviora construenda adhibetur, quam ob rem mea sen-

patur. Sed quoad nominum usum inter incolas magnam

confusionem regnare confiteor.

3. Vochysia thyrsoidea Pohl, Plantarum Brasiliæ icones et de-

scriptiones. II. 24. t. 116.

V, thyrsoidea Pohl et F. elongata Pohl mihi quidem , e de-

scriptionibus et iconibus solum notæ, vix diversæ videntur;

specimina mea, cum priore magis congruentia, hucrefero;

at descriptionem brevem addere forte conveniat.

V. glaberrima, ramis obtuse 8-angulatis, crassitie pennæ an-

serinæ v. ultra; internodia 2—3"" longa, lutescenti-fusca.

Folia quaterna, coriacea, petiolo 6— lO"""" longo, laraina

late-oblonga v. obovato-oblonga, basi subattenuata, acuta,

apice rotundata, emarginata v. retusa, vulgo 10— 12'='"

subtus opaca, luteo-viridia, nervo medio valde pro-

nte, nervis el venularum rete vasculoso subtus promi-I



nulis, supra fere obliteratis. Paniculae terminalis pedunculi

subverticillati, iterato-dichotomi. 3— 5-flori. Calycis lobi

4 exteriores fere æquales, breves, rotundati, aculi, ciliati,

quintus 17—20""" longus. Petala spathulato-oblonga, apice

tum, glaberrimum. Capsula late-oblonga, acute Irigona,

verruculosa, fusca, lucida, glabra, ad 4*™ longa, 2"="" lata.

(Semiiia non visa.)

Hue: „Vochysia macropoda Zucc. Blanchet 3411" in herb.

horti Hafn. Species hujus nominis mihi plane ignota.

Lagoa Santa: arbor campestris, quæ inprimis jugis collium

camporum gaudet, et hic trunco erecto, minus tortuoso,

et coma frondis obscure viridissima, lucida præter reli-

quas arbores campestres oculos ad se convcrtit. Vochysiæ

Turanorum, habitu simillimæ affinis est, quam quodammodo

in campis repræsentat. Cortex longitudinaliter valde rimosus,

obscure fuscus. Ab incolis „V^inheiro do camp o"

(, arbor vini camposum"), ob liquorem rubrura dulcem in-

rarius „Gom ma-a rabia" ob resinam, ubique in trunco,

fructibus etc. exsudantera, appeliatur. Floret Nov,— Dec.

Vidi etiam in campis a Lagoa Santa ad C axueiri nh a —
Contagem — Capella nova (prov. Minas geraes).

4. Vochysia cmarginata {Vahl). Poir. encyclop. 8. 682. DC.

Prodr. IH. 26. Cucullaria emarginata Vahl Enum. I. p. 5.

Hue me judice : Vochysia alpestris Mart. Nov. gen. et

Specimina nostra sunt:

1) Herb. Vahlii: „Cucullaria emarginata e Brasilia, dedit

Jussieu." 2) Herb. Hor nem.: „Cucull. emarginata

Autorum, habit, in alpestribus provinciæ Minas-Geraés"

ded. Martius. 3) In monte Serra da Piedade, prov.



Minarum, altitud. c. 4—5000' legi florentem menseMaio;

frulex est 6—8-pedalis. Hæc specimina omnia ad ean-

dem speciem, quæ ut mihi videtur cum V. alpestri

Marlii plane congruit, referenda sunt, sed nomen Vahlii

jure prioritalis conservandum est, et species V. emar-

ginata (Vahl) et V. alpestris Mart. in unam conjun-

Char. spec. V. glaberrima, raraulis teretiusculis, foliis

oppositis, mediocriter petiolatis, obovato-oblongis, basi

acutis, apice rotundatis, emarginatis, nervis venulisque

tenuibus, utrinque paullum prominulis, racemis terminali-

bus, cylindricis, calycis lobis 4 subæqualibus, rotundatis,

extus parce puberulis, petalis angusle oblongis, interraedio

lateralibus quarta parte longiore, ovarie ovato, glaber-

In specim. meis petala non ciliata.

Vochysia rufa Mart. Nov. Gen. 1. 144. t. 86. DC. Prodr.

III. 27.

„Frutex 3—S-pedalis, in campis, Curvello (Minas) ; Mart.

35." Lund, flor. — Lagoa Santa: arbor in campis et

fertilioribus („cerrados") et steriiioribus petrosis non rara,

10—20' alta, trunco tortuoso, cortice sordide testaceo in

areolas fere quadratas pEirvas rimuloso, solubili. Mensi- i

bus Sept.—Octob. folia erumpunt; floret Martio—Julio, ]

interdum Aug.

Vochysia cinnamomea Pohl Plant. Bras. ic. et descript. 11.
j

29. t. 120.
I

V. rufae valde affinis; differt inprimis foliis sessilibus nec
]

longe petiolatis, et lomento magis cinerascente. Folia in

specim. meis paullo angustiora quam cel. Pohl delineavit,

nempe 10—M«™ longa, 2^—4'^'" lata; stipulas non video.

„Arbor campestris 15—20', in campis Hytii (prov. S. Paulo)

flor. Febr. 34." Lund.



subtus nervo medio, lateralibus ulrinque 15—20 reteque

triangulari, persistente subuiatis, racemo terminali denso,

calycis lobis 4 ovato-rotundatis , æqualibus, petalis ob-

longis, apice ciliatis, intermedio extus ferrugineo-sericeo,

lateralibus vix duplo longiore, anthera pilosa, ovario

lami adulliores teretes, juniores acute 4-angulati, inter-

nodiis lA—Scn longis, S""" crassis, apicem versus sæpe

corapressiusculis, novelii ferrugineo-pubescenles vel tomen-

telli, dein canescentes. Folia opposita, petiolo 1— li«^""

longo, in novellis puberulo, stipulis e basi triangulari cras-

siusculo subuiatis, persistentibus; lamina coriacea, Orma,

oblonga v. lanceolato-oblonga, utrinque attenuata v. apice

breviter acuminala, obtusa, non mucronata, vulg. 8«"" longa,

2—SA*™ lata ; supra glaberrima, adulta fere avenia, lucida,

subtus nervo medio, lateralibus oumerosis reteque venu-

larum prominulis, novella ferrugineo-sericea, adulta glabra.

Flores in racemura brevem, densura, terminalem collecti,

rachi pedunculisque brevibus, 2—3-floris, ferrugineo-to-

mentosis. Calycis lobi 4 rotundati, fere æquales, margine

pubescentes, ceterum glabriusculi, quintus multoties lon-

gior, c. 14'»°» longus, glaber, calcare primum sarsum

curvato, dein deflexo, rectiusculo fere duplo longior.

Petala oblonga, apice acuta v. obtusa, ciliata , inter-

medium dorso sericeo-ferrugineum, lateralibus duplo lon-

gius. Intermedium 15""°, lateralia S™"" longa. Stamen 15"""



dorso et marginibus adpresse pilosa. Ovarium

cura stylo filiformi glabrum.

n herb. Lundiano; ,.Serra do Cipo, in loc

Octob." flor., ded, (ut credo) Mathieu Libon.

lue pertinere videntur, nisi fallor:

) „3347. Bianchet" quæ soluin differt f

elliplicis, nervis lateralibus supra prominulis, i

giore, laxiore, unacum floribus glabriore, caica

) „Cucullaria excelsa Willd, Vahl, e Brasilia ded. Otto" in

herb. Hornem., differt induraento inprimis in inflore-

scentia densa, foliorum pagina inferiore caiycibusque den-

siore, foliorum nervis subtus magis prominulis, petalis apice

Vochysia excelsa (Vahl) Enum. I. 4. (syn. excluso), V. toraen-

tosaMeyer fl. Esseq. 13, differt ramulis teretiusculis, petiolis

brevioribus (3— 4'"°» longis), stipulis magis selaceis, basi

non incrassatis, foliis apice longius acuminatis, mucronatis,

racemo laxo. Cæterum foliis oppositis, oblongis, supra

aveniis, petalo interraedio ferrugineo-sericeo elc. V. qua-

drangulatæ valde affinis. In herb. Vahlii adest speci-

men: ^^CucuUaria excelsa, dedit Richard." Internodia hujus

2—3"°' longa, 2—2^'""' crassa; foliorum petiolus 4°""

longus, laraina 7—8'=« longa, ai«« lata. Stipulæ c. 3"""

longæ. Huic speciei nomen Vahlii, quod prioritatem håbet,

conservandura est, synonyme „Vochy guianensis Aubl. fl.

guian. I. 18. t. 6." excluso.

V. verticillata Alb. Dietr., in Dietrich Synops. plant, comrae-

morata, affinis videtur, descriptio autem tam brevis est,

ut vix cognosci possit.

Præler has Foc/i!/siæ species e Brasilia enuraerantur sequenles:

V. Guianensis (AubL) i. c. Lam. ill. t. il, F. telraphylla (Meyer)

fl. Esseq. 14, F. citrifoUa (Rom, et. Schult.) mant. I. 52,
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Poir. diet. 8. 682, F. racemosa Poir 1. c, V. rotundifolia

Mart. , Y. grandis Mart. , F. Hænkeana Mart. , V. pyrami-

dalis Mart.., V. floribunda Mart., V. ferruginea Mart. (omnes

a cel. Marlio in Nov. gen. et spec. I. descriptæ), V. verticillata

(Spreng.) sec. Dietrich Synops. 1. 22, V. divergens Pohl, F.

micrantha Pohl^ F. pumila Pohl, V. pruinosa Pohly V. elon-

gata Pohl ,
• V. cuneata Pohl , F. herbacea Pohl , F. seri-

cea Pohl, omnes in Pohlii PI. Bras. ic. et descr. II. de-

scriptæ (1831), F. lucida Prsl. Reliq. Hænk. II. 12. t. 59.,

et in herb. horti Hafn. adsunt species sequenles a cel. R.

Spruce in regno fluvii Amazonum lectæ : F. vismiæfolia Spr.,

V. Uaupensis Spr.., V. densiflora Spr.., V. punctata Spr.,

V. splendens Spr. , V. parviflora Spr.

St.-Hil. in Mém. du Mus. 6. p. 266. et 9. 340.

alverlia convallariæodora St. Hil. 1. c. — Mart. Nov. gen. el

sec. I. 153. t. 93.

ab. „Arbor 20—25' in canapis , in silvis prægrandis

50—60'; inter maximas. In campis inter Franca et

Uberava fl. Juli. 34." Lund in sched. Hic error ali-

quis cerle latet; Salvertia convallariæodora enim in silvis

primævis vix reperitur; forte cel. Lund hic de silvis

„Catanduva" appellatis (vide Lund in Acta societ. scient.

Hafn. 1837. p. I5i. sq.) loquitur, quæ sua sentenlia

igni flagrante in ,,campos cerrados" mutari possunt. „In

parte septentrionali provinciæ S. Paulo; ad Rio grande

de Paranå primum vidi." Lund in litt. „Ad Curvello,

ubi „culher do vaqueiro" nuncnpatur, vulgaris".

(Lund).

d Lagoa Santa in coliibus caraporum petrosis aridis vul-

garis, arbuscula 10—30-pedalis, trunco plus minusve



beroso , sordide griseo, longitudinaliter valde rimoso;

ramulis crassis. Ob folia coriacea, vento levissimo mobilia

et strepitantia vulgo „Bananeira do camp o" appel-

latar. — Floret mensibus Aprili— Augusto; folia novella

Aug.— Sept. erumpunt; fructus raense Martio maturi.

Præter hane enumeratur S. thyrsiflora Pohl Bras. II. 16.

t. 110.

4. Fam. Mai/aceæ Kunth.

Kunth in Abhandlungen der Beri. Akad. der Wissensch.

1840. 39. Martius fl. Bras. fase. XV. 225.

layaca AuM. Guian. I. 42.

1. M. flmiatilis Aubl. Guian. I. 42. t. 15. M. Aubletii Schott

et Endl. Meletem. 24. Mart. I. c. 228.

Petala rosea. Capsulæ mihi desunt.

Ad facenda Estiva prope Juiz de fora, prov. Minas Geraés,

legi florentem Junio.

** Antheræ apice tubulo apertæ.

2. Af. longipes Mart. I. c. 229. t. 31 tig. 2.

Sepala æstivatione valvata. Petala alba, basi viridia, obo-

vata V. rotundato-obovata. PeduncuH rubescentes. Ovula

orthotropa.

In lacubus minoribus ad Lagoa Santa non rara reperitur, flore

solo aquam superante fluitans; florentem vidi Octobri

—

Dec., Martio—Aprili, sed certe eliam in reliquis temporis

pluviosi mensibus floret.

3. M. lagoensis nov. spec.

M. Sellowianæ Kunth affinis, diffcrt foliis apice obtusiuscu-

lis, vix emarginatis, utique non acute emarginatis, capsula

sepalis longiore, ad 13-sperma.

A. M. Endlicheri Pcipp. differt pedunculis fructiferis slrictis,

capsulis pleiospermis.



M. caulibus simpliciusculis, foliis e basi lal

apice obtusiusculis, subemarginatis, pedunculis solitariis,

folio pluries longioribus, fructiferis strictis ; sepalis ovalo-

lanceolalis; petalis suborbicularibus ; anlheris quadrilocu-

laribus, apice tubulo oblique truncato apertis; capsula ad

13 sperma, sepalis longiore v. fere æquilonga.

Caules ad 4"^'^longi, folia 3— 5"""longa, pedunculi 2—4'='"longi;

petala rosea, basi albicantia. Ovarium globosum, glabrura;

ovula horizontalia orthotropa. Capsula ad 5°"° longa. Se-

mina (immatura) pallida.

Nonne hæc planla ad eandera ae M. Sellowiana speciem

pertinet?

Ad Lagoa Santa in pratis et ripis lacuam vulgaris, qui-

bus foliis viridissirais floribusque roseis ornamento est; per



Cordia hypoleuca. 2. C. campestris, 3.

-6. Qualea Jundiahy. 7. Vochysia quadranc

9. V. excelsa. 10. AmphiJ*





Fortegnelse over de i Flensborgs nærmeste Omegn

forekommende skalbærende Land- og Ferskvands-

bloddyr.

Af Justitsraad Dr. phil. C. M. Poulsen.

(Meddelt i Modet d. tste Februar 1867.)

Det Parti af Flensborgs Omegn, som jeg i Aarene 1864 og

1865 havde Leilighed til at undersoge, strækker sig fra Kobber-

mollebugten nordfor og indtil Kielseng sydfor Flensborg Fjord,

i ubetydelig Afstand fra denne. Det omslutter den inderste

af Flensborg Fjord med temmelig hoie Bakker, der dann

Rullesteensformationens Cyprinaleer og Koralsand, og er særdeles ;!

rigt paa Kilder.

Chausseen fra Flensborg til Aabenraa forer i en Fjerdingveis

Afstand fra forstnævnte By gjennem Klusriis Skov og skjærer

Indtrædelsen i Skoven el lille Vandlob, som igjennem en

Kloft udgyder sig i Fjorden. Denne dybe skovklædte Kloft af-

giver ved sin Fugtighed og Skygge samt det stærke Lovdække
\

meget gunstige Betingelser for Landsneglene, hvilket overhovedel

ogsaa gjælder om den Deel af Skoven, der er beliggende m<

Chausseen og Fjorden*). I en Fortsættelse af Fjorddalen 1

den af Kilder nærede Molledam, som driver en Domainernt

horende Vandmolle. Den sydlige Side af Fjorden begrændsi

) Naar man, kommende fra Flensborg, stiger ned i

tages folgende Former: Vitrina pelludda M., Hyalinia cellaria M., S.
nitidula Drp., H. pura Aid., E. hammonia Sir., E. crystalUna M., S.

]

fulva M., Discus rotundatus M., D. pygmcma 1

Eulota fruticum M. , Chilotrema lapicida L.

,

E. hortenais M.
, E. hybrida Poir. c. var. fasciata, Ena obscura ti.,

Ferrussacia lubricaM., Pupa edentuZa Drp., P. t

laminata Mtg., Cl. Udentata Sir.,

Succinea albida Hartm., Carychium minimum M. og Acictda fusca Drp. :



St. Jorgensby og Ballastbakken, til hvilken Kielsengs Have slutter

sig. En dyb Tværdal skjærer ind mellem St. Jcirgensbyes Hoide-

parli og Ballastbakken, og i denne er en anden Moliedam, lige-

ledes næret af Kilder, beliggende.

Disse Bemærkninger ville være tilstrækkelige til at orientere

med Hensyn til de lolgende Stedangivelser.

Vitrina pellucida Miill., almindelig.

Hyalinia cellaria M. *) Klusriis, paa moset, med El bevoxel

Skovgrund,

— nitidula Drp. Under Lovdækkel i Skovene og under

Steen, meget alm,

— aUiaria Mill. Stuhrs Molle, under levende Hegn.

— pura Ald» Klusriis og Marieskov.

— hammonis Strom. Ligeledes.

— crystallina MxiW. Overalt i fugtig Mos ved Kildevæld,

i gamle Træstubbe og under Lovdækket i Skovene.

— fulva MuU. Alm. i gamle Bogeslubbe og Skovenes

Lovdække.

Zonitoides nitidus Mull. Fugtige Steder ved Fjorden f. Ex. Kiels-

eng, Klusriis.

Discus rotundatus M. Alm. udbredt i Skove, Hegn og Haver.

— pygtnæus Drp. Marieskov, Klusriis og i levende Hegn om

xMarkerne.

— lamellatusJ effr."-) Klusriis.

— aculeatus M.^) Kielseng og Klusriis.

) H. cellaria M. v. 1. sylvatica (Morehs Synopsis M. D. p. 12) med op-

hoiet Spir, forekommer hyppig i Greisdalen ved Veile, i gamle Træ-

stubbe og paa det af Kilder vædede Lovdække.

) Denne smukke Art er vistnok almindelig udbredt i Halv5ens Bogeskove.

Jeg har samlet den i Skovene ved Aabenraa, i Treide Skov ved Fredericia,

i Strandskoven ved Veile, i Linaa Vesterskov ved Juul So og paa den mod-

satte Side af Soen i Skoven ved Himmelbjergets Fod og i de sammes

Top omgivende Skove. Skjondt den vel fortrinsviis forekommer i Nær-

heden af Skovbække eller Kildevæld, flndes den dog ogsaa paa aldeles

») Den synes ligesaa udbredt som Biscus lamellatus Jeffr. I Jylland har



Vallonia pulchella M. Almindelig.

— costata M. Ligeledes.

Hygromia hispida L. Meget almindelig.

— incarnata M. Ballastbakken, Klusriis o. fl. St.

Eulota frutimm M. Meget almindelig paa Bakkeskraaningerne ned

mod Fjorden, paa Fjordengene og ved Kildevæld.

Arianta arbustorum L. Sluhrs Molle og Daily, paa Steengjerder.

Chilotrema lapicida L.'*) Almindelig i Klusriis og Kobbermolleskoven

paa Boge- og Ellestammer, paa Steengjerder ved Daily.

Gonostoma obvoluta MuU. Skrænterne mod Fjorden, under „de

Danskes Hoi", i Klusriis. Efter en mild Regn kryber

den omkring paa Lovdækket. Jeg har paa dette Sted til

forskjellige Tider laget 13 Stykker. Mai 1855.

Helicogena nemoralis L. Gule og især kjodfarvede Farve-A'arieteler,

med og uden Baand, meget almindelige.

— hortensis Mil]]. Næsten ligesaa almindelig som H. nemo-

ralis L. Af Farve-Varieteter forekommer gule, med og

uden Baand; en leverfarvet uden Baand og den kjod-

farvede H. hyhrida Poiret , almindelig uden Baand,

sjeldnere med Baand.

— Pomatia L, var. unkolor et fasciata. Meget almindelig i

Haver, Buskadser og under levende Hegn omkring

Markerne.

Ena obscura Miill. Klusriis paa Bogestammer.

Ferrussacia lubrica Mull. Almindelig i fugtig Mos, under Lov og

Stene, ofte i stor Mængde paa Murene af Steenbroerne

over Vandlobene.

Pupa muscorum L. var. edentula. Paa Murene af Duborg Ruin.

Jeg tog den i Mængde paa samme Sted indenfor de vis-

nede Rodbladskeder paa Lappa-Arter.

jeg taget den i Riis Skov ved Aarhuus, i Liiiaa Vesterskov og paa Lilo



Pupn eilentula Di[>.

— plicatula Drp. Klusriis.

Succinea putris L. Almindelig ved Kildevæi.l, og paa fugti

Steder.

— albida Harlm. Klusriis og andre Steder pna Lovet mu\

Buske.

— oblonga Drp. Paa Blade under Tjornehegn ved Sollit

Mos og paa forraadnende Plantedele.

Limnæa palustris M. Molledammen ved Ballastbakken.

— truncatula M. Almindelig.

— stagnalis L. Ligeledes.

— auricularia L. Bau So.

ovata Drp. Molledammen ved Ballaslhakken.

Aplexa hijpnorum L. Groft ved Sollie, mellem forraadnende Li

Planorbis corneus L. Almindelig.

— carinalug M. Flensborg Molledara.

— vortex L. Ligeledes.

— rotundntus Poiret. I et lille Vandingssled paa Mark

ved Sollie, i Selskab med Planorbis crista L.

*) Ikke sjelden i Halvoens Bogeskove: Trelde Skov ved Frpdt-ricia, Lii

Vesterskov ved Juul So.

Mo.Bot.Gar^.
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Planorbis contorlus L. Flensborg Molledam.

— albus »Juli. Flensborg Molledam.

— crista L. Flensborg Molledam og flere Steder.

— complanatus L. Flensborg Molledam paa Ceratophyllum.

Aeicula fusca Montg. I Skovkloften ved Chauseebroen, Klusriis

Skov, under Steen og imellem Lagene af forraadnende

Lov: vel 40 Expl. December 1864.*) = A. polita Hrlm.

Valvata cristala Mull. Flensborg Molledam.

Viviparus contectus Mill. Almindelig.

Bithinia tentaculata L. Flensborg Molledam.

— ventricosa Gray. Flensborg Molledam.

Sphærium corneum L. Flensborg Molledam.

Jeg benytter Lejligheden til endnu at anfore 4 Arter fra

Slesvig, som ikke ere fundne ved Flensborg, men noget sydligere,

nemlig:

Viviparus fasciatus Miill. ') Eideren ved Tiinning og Rendsborg.

SphcBrium rivicola Leach. Eideren ved Tiinning og Rendsborg.

— solidum Norm. Nogle Exemplarer fra Eideren ved

Rendsborg med foregaaende.

Dreissena polymorpha Pal!. Eideren ved Rendsborg.

g indsamle denne og andre smaa Former om

let overste Lovdække er frossen eller bedækket

folgende Fremgangsmaade. Efterat have ind-

Forlob lokke Sneglene i

lel kunne soges og san

I en ældre Samling, der e

i tvende Exemplarer tagnt



videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

1867. Udgivne Bf Selskabets Bestyrelse. Ni«. 4—7.

Den oprindelige islandske Landpatledyrfaunas

Karakter,

særligt med Hensyn til Hr. Andrew Miirrays Fremstilling

heraf i hans „The Geographical distribution of xMamraals«.

Af Prof. Japetus Steenstrup.

Det geographiske Præg, som et Lands Dyreverden fremviser,

kan ofte være meget forskjelligt hos de forskjellige Dyreklasser,

hvoraf dets Fauna bestaaer, idet ikke blot det omgivende Havs Dyr

eller Kystfaunaen kunne hore til et andet geographisk Omraade

end Landdyrene, men af disse kan igjen den ene Klasse under-

liden, enten paa Grund af Levevis eller af en stærkere eller

svagere Bevægelsesevne, i geographisk Henseende frembyde paa-

faldende Forskjelligheder fra den anden. Derfor er det ganske

naturligt, at en Forfatter, som særlig vil soge at udrede Grundene

for Dyrenes nuværende Fordeling over Jordkloden, netop vælger

at behandle geographisk hver Dyreklasse for sig, og for hver

Dyreklasses Vedkommende soger at afveie og bestemme det

enkelte Lands dyregeographiske Karakter. Delte er det nu ogsaa

Kort forsynede Arbeide: „The Geographical distribution of

Mammals". London 1866. 4"'. Men ved saaledes at be-

stemme et Lands eller en storre Oes geographiske Karakter

alene efter een Klasse, her alene efter Pattedyrene, udsætter
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inan sig rigtignok let for store Fejltagelser, riaar nemlig denne

Klasse kun optræder meget artfaltig, eller naar dens Arter kun

ere mindre vel kjendte. Et slaaende Exempel herpaa frem-

byder just det nævnte Værk for Islands Vedkommende, idet

den oprindelige La n d p a tte d y rfauna paa denne næsten 2000

Mile store Oe i det Hoieste kun kan siges at udgjores af

een eneste Art, og denne ene Art bliver det altsaa, som her

skal afgjore, om Island i dyrgeographisk Forstand horer til

Gronland og Nordamerika, hvilket Forfatteren antager, eller til

det europæisk-asiatiske Omraade, saaledes som vi andre liidtil

have ment det, hvad enten vi gik ud fra Pattedyrklassens eller

fra de andre Landdyrklassers Forhold.

Denne ene Art spiller altsaa i dette for Dyrenes Afstamning

og Udbredelsesforhold vigtige Sporgsmaal en saa afgjorende

Rolle, som vistnok ikke let paa noget andet Punkt en enkelt

Dyreart vil have at spille. Murray har ogsaa fuldelig folt

dette*), og han er ikke letsindigen kommen til sil Resultat,

men netop efter rigelig Overveielse ; til at anstille denne paa en

rigtig Maade synes han dog dels at have manglet tilstrækkelig

Kjendskab til vedkommende Dyreform og dels ikke al have fuld-

stændig forstaaet de af ham benyttede Kilder. Derfor har jeg

anseet det hensigtssvarende nærmere at oplyse dette Forhold, og

del saameget mere, som man vistnok kan forudsætte, al frem-

mede Naturforskere her vilde stode paa' flere af de Vanskeligheder,

som have lorlMunay paa Afveie, idetmindste paa enkelte af dem.

Del Dyr, der har denne store Betydning, er den islandske

Hede- eller Skovmus, som af Thienemann blev anseet

*) S. 267 f. Ex. siger Murray: -In speaking above of the loiig-tailed

Field-mouse, 1 remlnded the reader of Ihe nature of ils habitation with

some exactiiess, because it is the only guide we have to enable us to

determine whether that species does or does not exist in Iceland, or

fthether, as I suppose, it is the Lemming which has been niistakeu

for it there — a faet which, as the reader k7Wivs, must have rather an

important bearmg on the fast geoloyical history of that purt of the

northerti hemisphere.' (udhævet af mig).



for en egen Arl, beskrevet og aftegnet under Navnet Mus islan-

dicu$ Th. , men som af andre Naturforskere vel snarere vil betragtes

som en Ændring af vor almindelige Skovmus : Mu$ sylvaticus l.*).

Del er nemlig det eneste Landpattedyr, der med nogen Sand-

synlighed, om end ikke med afgjort Vished, kan antages som

Landet oprindeligen liihorende; thi af de (ivrige Landpattedyr

ere for det forste samtlige Husdyr (Hesten, Koen, Faaret,

(ieden, Svinet, Hunden og Katten) indfiirle med Beboerne lid-

ligen i Middelalderen, og til forskjellige senere Tider ere der-

næst ved Menneskehaand tvende vilde Dyr blevne indforte for at

befolke del Indre af Landel, Haren og Rensdyret, medens

Befolkningen ufrivilligen ved Handelsforbindelserne er bleven paa-

Ivunget Rotter og Husmus. Isgangen bringer endeligen ,
om

ikke aarlig saa dog meget jevnligen, Isbjorne til Landet, men del

er dog kun aldeles undtagelsesvis at dette Dyr vides at have

forblevet paa Oen Sommeren over; en anden Gjæst, som Isen

ligeledes sees hyppigen at bringe, er Fjeld ræven, Islændernes

Melrakki (Canis lagopus l.); og skjondt denne horer til de

almindelig udbredte og hyppige Dyr over hele Landet, tor den dog

nok antages kun at være indfort ad denne Vei.

Det gjælder allsaa nu rigtigen at kunne erkjende denne i

del Frie, temmelig langt fra Menneskeboliger, fundne Mus og

dens Afstamning.

Murray mener, at tvende hos Eg. Olafsen og Henderson

meddelte Beretninger om en eiendoramelig Levemaade, som den

islandske Skov- eller Hedemus skal fore, bestemt antyde, at denne

kun kan være en Lemmel {My odes) , han formoder snarest M. Gron-

landicus (Traiii) eller M. Uadsonius { Pati.) , og at de slet ikke

kunne passe paa noget Medlem af den egentlige Museslægt, idel-

skebolig paa en Hede ved Rang-

slev givel nogle Bemærkninger

e dets Forhandlinger S, 944—45)



mindste ikke paa vor Skovmus, Mus sylvaticus i- De Dyr, som

Thienemann og muligen Andre maatte have havt for. sig, blive

efter hans Anskuelse kun fjernere fra Husene levende Husmus,

medens den i det Indre af Landet levende Mus, til hvilken han

mener at Olafs ens og Hendersons Beretninger sigte, hidtil

er forbleven ubekjendt.

Olafs ens og Hendersons Yttringer, paa hvilke Forfatteren

altsaa har bygget en saa vigtig videnskabelig Slutning, meddeler

jeg her efter hinanden in extenso. 1 O lafsen s og Pove Isens

Reise gjennem Island hedder det nemlig 1. B. S. 218 § 329:

•Muus ere her vel, dog ei ret mange. De hvidagtige'}, som leve i

Skove og Lyngbusker, paa Islandsk Skogar-Mys kaldte, synes kun at være

enten en Forandring af mure domestico (Linn. Syst. Nat. ed. ref. 26—12),

eller den bekjendte mus sylvaticus. I Huusefells-Skoven findes en Mængde

af dem. De ere ellers meget gode Huusholdere, og samle til Vinteren en

Mængde af Mylninger") (g 263), hvilken deres Forraad Reisende ofte komme

over. Som her almindeligen forsikkres af dem, der selv have seet det,

foretage de Reiser og Forsel over Bække og temmelig store Elve, hvor

Vandet er dybt og stille, og de see Strommen skyde skraas over. Deres

Fartoi er torret Koemog, ligesom jdet falder paa Marken, nemlig tyndt

og fladt. Saa mange som agte at reise i Sælskab, 4, 6 eller 10 i det

hoieste, hjelpe hinanden med

Lasten er en temmelig Dynge i

Muusene sidde i en Runddeel uden c

i Middelpuncten, men 1

over. bringe de deres Myininger

et vist Sted. Ellers ere de tidt uheldige, ved det Strommen forer dem

. Vadet, da de lide Skibbrud, og maae hjælpe dem, som de kunne, med

vommen; hvillien Kunst de ogsaa lemmeligen forstaac. Disse Overfarter

ive vi iltlte selv seet, men de ere almindeiigen bekjendte; Nogle fortælle

graa; islændernes .graa» Farve er i Tonen noget morkere end
bliver saaledes meget vildledende, naar dette Udtryk i den af

benyttede engelske Oversættelse af Eg. 01 afse ns Reiseværk e



endog at de have seet dem. Naar man betragter Bæverens og fleere saa-

kaldte kloge Dyrs underlige Huusholdning, kan dette om Skovmuusen ikke

agtes utroeligt. At de kunne lige saa vel samle Vinter-Forraad, som de

smaae Egerner i Nord-Araerica, i deres konstige Boliger (see Kalms Americ.

Resa Tom. 11. pag. 74 & seqq.), er endnu mindre underligt..

Denne Beretning blev benyttet af Pallas, Pennant og

Flere, men W. Hooker yttrede i sin „Tour in Iceland" 1813

mere end Tvivl om Kigtigheden af det Meddelte, idet han til-

foiede, at de mere fornuftige Islændere loe af Beretningen. Paa

dette Tvivlspunkt var imidlertid Præsten Henderson bleven

gjort opmærksom, inden han liltraadte sin anden Reise til Is-

land, og han sogte derfor al indhente mulige nye Oplysninger. Efterat

have meddelt Eg. Olafsens ovenstaaende Beretning og Hoo-

kers Tvivl vedbliver han (Journal of a Residence in Iceland,

in Ihe years 1814, 1815 & 1818 H. p. 186) saaledes:

• Having been apprised of the doubts that where entertained on thls

subject, before setling out on my secoud excursion, I made a point of iii-

quiring at different individnals as to the reality of the account, and I am

in natural history, by the testimony of two eye-witnesses of unquestionable

veracity, the clergyman of Briåmskek, and Madame Benedictson of Stickes-

holm: both of whom assured me that they had seen the expedition performed

repeatedly. Madame Benedictson in particular. recoUecled having spent a

whole afternoon, in her younger days, at the margin of a small lake on

Nvhich these skilful navigators had embarked, and amused herseif and her

From the sur/ae

Intended to receive any water that may find its toay trougk the passe

and serving at the same time as a place jor their dung. About two-thi

of the passage in, two diagonal roads lead to their sleeping apartment c

the magazine, which they ahcays c&ntrive to Jceep free from loet.^

Ved at sammenholde Eg. Olafsens Meddelelse med He

let skjo sidstnævnte ikke



er en Bekræftelse af den islandske Mus's mærkelige Skibsfart*),

men ogsaa giver en yderligere Oplysning om Transportsækkene,

de torrede Paddehatte, som Musene bruge , idet den derhos til-

foier en særlig og derved netop betydningsfuld Oplysning an-

gaaende disse Smaadyrs Huler. Disse beskrives nemlig at være

tre; en lang Kanal eller dang, som den til Islændernes Huse,

forer fra Jordskorpen dybt ind i Jorden og ender i en vid og

dyb Natgrube, bestemt nemlig til at modtage saavel den indlobende

Fugtighed, som Dyrenes Urenligheder; i to Trediedele af dens

Længde indad udgaaer der skraat to Gange, een lil hver Side,

den ene forende til deres Opholdskammer og den anden

til deres Forrå adskammer, hvilket de altid bestræbe sig for

at holde lort.

Det kan ikke nægtes, at en saa speciel og tilsyneladende

saa naturbegrundet Meddelelse, som denne angaacnde Indret-

ningen af Hulerne, ogsaa kaster el vist Tilforladelighedens Skjær

over Fortællingen om Musenes eventyrlige Reisefærd over Van-

dene for at soge deres Yndlingsnæring, Melbærrene. Idet derfor

ogsaa jeg lader hele IJeretningen staae til Troende, opkaster jeg

ligefrem det Sporgsmaal, om de af Olafsen og Henderson
meddelte Træk af de islandske Mus's Levcmaade tale enten

aabenbarl for at disse Dyr ere Studsmus og særlig Lem ler,

eller endog blot gjorc en saadan Antagelse nogenlunde sand-

synlig, og jeg maa herpaa bestemt svare: Nei. Men Murray
besvarer del med: Ja, og Side 269 i Murrays Værk hedder



specially adapted for digging, and allhough 1 have not met with any account

of the plan on which their burrows are construcled'), there is abundant

evidence that they do make them. Captain Mc' Clintock says in his diary

of Ihe expedition of the .Fox-.: — »Hare-tracks are pretty common along

the shore, and upon the sides of steep hiils; they make burrows under the

snow, but ,we have never found them in the earth like those of the Fox

and Lemming.. Von Baer says that in Nova Zembla gentle declivities are

frequently burrowed through in every direction by them. In faet, the habit

Another point in favour of the Icehind .
animal being a Lemming is,

that Olufsen speaks of it as often white. Now although the Mus s y 1 v a t i c u s

case of albinism, and rare. But the Lemming in America is said regn-

larly to becomc white in winter, although not so completely so as the

Weasels. Both in Spitzbergen and Nova Zembla a little white animal has

been observed. MM. Pachtissow and Ziwolka, during their winter stayinNova

Zembla, saw a little white animal in their hut which they, in their jour-

nal, call a Mouse. According to Mr. Ziwolka it was larger thann a common

conceive anything better adapted to the purpose than

of Iceland is a Lemming; and as Greenland is the i

Lemmings have been found, I think it a fair conjectun

direct evidence, that the species found there is the

3re Dynger. Skand.
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I Overensstemmelse med denne Opfattelse fremstiller da

ogsaa Kaartet LXXXV over Lemlernes geographiske Udbredning

Island som et Lemmelland, og Kaartet CI over Landpattedyr-

Provindserne Island som et Land med en vestlig eller nord-

Denne Bevisførelse og dens Resultat kan jeg ikke god-

kjende. Lad os endog forelobig indromme, at de om disse

Mus meddelte Træk: at de indsamle store Forraad af Fode

og at de grave Huler til Opbevaringen af denne og til Op-

holdssteder samt til Urenligheden, kunne passe i Almindelighed

paa visse Arter af Studsmus eller Lemler, saa er der dog ind-

flettet flere nærmere Omstændigheder, som i mine Oine godt-

gjore, at der aldeles ikke kan blive Tale om Gnavere af denne

Musegruppe, men raaa være Tale om saadanne, der hore i Gruppe

med den almindelige Mus. For det Forste lade nemlig begge

Beretningerne disse Mus's Hovedfode være Bær, særligen Mel-

bær, og disse er det ogsaa deres moersomt skildrede Transport-

reiser gaae ud paa at fore til Hjemmet. Men Studsmus og Lemler

er der hovedsagelig anvist en ganske anden Plantefode, hvad

baade Erfaring og Tandsystem noksom lære os, og kan endog en

Lemmel undtagelsesvis spise Bær, saa kunne disse dog aldrig

blive dens Hovedfode. For det Andet nævnes der udtrykkeligen,

at disse sraaa Sofolks Haler hænge ned i Vandet, ja at de

endog fore deres lille Fartoi med Halerne som Aarer, medens

de sidde paa Kokassen rundt om den lille i Midten opstablede

Bærdynge. Men det horer jo med til det almindelige Præg

en Studsmus eller Lemmel, at de have en kort, tyk Krop og

meget kort Hale, og hvad netop de Arter angaar, hvilke Murr
mener der her vel snarest maatte være Tale om, lUyodes gu

landicus eller Af. Hudsonius, da kan jeg jo allerleltest henvise

de bekjendte Figurer af slige Dyr i S ch reber s Saugethiere :

Tab. 191—96. Figurerne og Texten angive Halerne saa ko

(i det Hele kun af faa Liniers Længde), at de knap ni

1



udenfor Kroppen, endsige udover Randen af Flaaden , og aller-

mindst kunde Dyrene dermed roe Flaaden. For det Tredie

taler Dyrets hele Skikkelse derimod; thi om jeg endog ikke kan

lægge nogensomhelst Vægt derpaa, at man snarere vilde vente

den beskrevne Stilling hos en Mus end hos en Studsmus eller

Lemmel, saa maa det dog bestemt fastholdes, at Islænderne,

der ere saa vel bekjendte og fortrolige med Husmusen, ikke

kunde et eneste Oieblik finde saadanne korte, tykke Studsmus

eller ovenikjobet med store Gravekloer udstyrede Leraler saa lig

Husmusen, at de vilde antage dem for denne. Jeg maa, efter

mit Kjendskab til Islænderne, endog stærkt betvivle, at de vilde

tillægge saa forskjellige Dyr samme Navn. (See Slutnings-

Jeg har allerede foran henledet Opmærksomheden paa den

Misforstaaelse, der fandt Sted med Hensyn til den i Engelsken

med white angivne Farve; man seer, at Murray paa denne

Misforstaaelse har bygget videre, og antaget at dermed maa være

ment enten Dyr, der vare Albinoer, eller Dyr i en hvid

Vinterdragt, og i dette Tilfælde vilde det da være naturligst at

tænke paa Lemlernes. Murray bemærker rigtigen, at Olafsen

ikke kan have ment enkelte Individer af Albinoer, da hans

„hvidagtige" Farve er givet til disse Mus i al Almindelighed,

men det ,har undgaaet ham, at Olafsen ligesaalidt kan have

ment Dyr i en Vinterdragt, da Indsamlings-Reiserne, som han

beskriver (ikke mindre end de, til hvilke Madame Benedictson havde

været Oievidne), jo maae have forefaldet i den gode Aarstid!! —
Dersom det altsaa af de anforte Grunde ikke er muligt at

forene de ovennævnte Træk med den Skikkelse og den Leve-

maade, som tilkommer Lemlerne, da Trækkene bestemt fremkalde

Billedet af en virkelig Mus, bliver mit næste Sporgsmaal, om

der da i den hele Meddelelse er Noget, som ikke kan passe

paa den fra Island kjendte Mus, som jeg for nævnte at Thi ene-
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ee for en Afart af vor Skovmus, Mus sylvalicus c. Men

aa dette Sporgsmaal anseer jeg mig istand til at kunne be-

'e aldeles benægtende. — Det træffer nemlig Alt noie sammen

1 hvad vi kjende om Skovmusen:

For det Forsle maa jeg bemærke, at den geographiske Ud-

logen Hinder herfor, da Skovmusen er

lige op til Finmarken og fore-

kommer altsaa under klimatiske Forhold, der under alle Om-

stændigheder ere lige saa strenge, om ikke betydeligt stren-

gere, end Islands.

For det Andet lever denne Mus af en Fode af samme IVa-

tur, nemlig melede Frugter, Nodder og Bær, og samler just

store Forraad deraf.

For det Tredie graver den store F o r r aa d sk a m r e for sig,

Opholdskamre for sig og Ure n 1 i gh e d s g r u be r for sig,

noiagtig som det skildres efter Islændernes Opgivelse hos H en-

Da det sidstnævnte Forhold kjendeligen er for Murray et

Hovedpunkt for hans Anskudse og derfor i hans Værk er frem-

hævet med særlig Tryk ligesom ovenfor (S. 55), skal jeg ikke undlade

at beraabe mig paa bestemte Vidnesbyrd, og jeg meddeler derfor

her i selve Udtrykkene, hvad jeg finder derom i tvende let til-

gængelige Kilder, Sch reber og Nilsson, idet jeg derefter

skal tilfoie et tredie Vidnesbyrd fra en Forfatter, som jeg

ikke med samme Ret tor antage at være A n d r. Murray be-

kjendt.

I Sch reb er s „Die Saugcthiere" IV^. pag. 653 hedder det

om Skovmusen, Mus sylvalicus £.

:

"Sonderlich gern haben sie ihren Aufenthalt unter Gebiischen uud
Ruinen. Ihre Locher sind eine halbe bis ganze Elle unter der Erde, und

und schråge Rohre, vor deren Oefnung keine ausgeworfene Erde zu be-



g. 348 og 349:

«På ångar, i skogar, triidgårdar och i

I beqvåmlighet utvidgar. Hår samlar lu

Allerede disse Anforsler ville vise, at Skovmu

samler Forraad og har store Huler for disse, meden

andre til Opholdssted. Men endnu noiere Ov(

med den hos Henderson givne Meddeleise vil folgende k<

Beskrivelse af Skovmusens Levemaade, lagen af Melchior s „1

danske Stats og Norges Pattedyr" p. 102 og 103 frembyde:

.Den opholder sig fornemmelig i Skoven og Haugerne samt paa Mai

som grændse til Skoven. Lige under Jordskorpen graver den sig hori;

tale Gange, undertiden af en halv Snees Alens Længde, fra hvilke sk

ligseude mindre Gange fore ned til dens Bolig, som bestaaer af to s

Huler, den ene til Forraadskammer, den anden til Leiested for

heden'), hvilken de aldrig lægge paa det egentlige Leiested. En sai

Bolig er gjerne fra en halv til een Alen under Jordskorpen, men man

ingen derfra eller fra Gangen opkastet Jord. Om Vinteren soger den K

hæserne og undertiden Laderne.

Dens Fode er, som den forriges, Korn, Kjærnefrugter m. m., h>

den samler sig Vinterforraad , ofte dog uden at bruge dette. Den !

ogsaa som den forrige, siddende paa Bagbenene og holdende Foden ime

Forfodderne..

n, den lange Gs^pg <



mere lægge Vægt paa denne Beskrivelse, som man vil erindre, at

Melchior havde særligt og i en lang Aarrække studeret disse

Dyrs Liv saavel i Skovene som i Hjemmet. Der synes ikke at

være den ringeste Forskjel mellem hans og Islændernes Beskri-

velse. Jeg kan yderligere foie til af egen Erfaring, at der lige-

saalidt som hos vor Mus sylvaticus findes nogen opkastet eller

udkastet Jord ved den islandske Hede- eller Skovmus's Huller,

noget som oftere var mig paafaldende. Man seer da, hvor fuld-

stændig uberettiget Murray har været til at udtale sig som han

gjor pag. 269 (foran S. 56): „That an economic rodent lives

in Iceland is, I think, established ; but the account given of its

runs and granaries makes it not less clear that it is not Mus

sylvaticus. There is no European Mouse that makes a nest in

the manner described by Henderson." Til hans Undskyldning

kan det imidlertid tjene, at de engelske Faunisler kun have havt

en ufuldstændig Kundskab til Skovmusens underjordiske Hjem.

Vi ville her blive staaende ved to af disse, som netop anfiires

af Murray.

Th. Bell, i hans „History of British Quadrupeds" pag.

305—6, siger udtrykkeligen om Mus sylvaticus £.;

•each one laying up a winter store in its subtenanean retreat, the deva-

stations committed by it arealmost incalculable. og endvidere: .Its retreat

IS formed under ground, either in holes formed by its own labor or more
frequently in small natural excavations under the trunks or roots of trees,

enlarged by themselves, or in the deserted runs of the Mole. The Qvan-

og allerede Pennant havde i sin „British Zoology" angivet
Samme, thi p. 103 hedder det med Tilfoielse af tvende Liniei

Virgils Georgicon:

Sæpe exiguus mus
Sub terris posuitque domos atque horrea fecit..

Det er da klart nok, at begge have havt fuld Kjendskab



uhyre Forraadskarare, „granaries", Musen anlægger, medens de

ikke kjendte nærmere til dens Opholdsrum, Gange o. s. v. Men

selv dens Forraadskamre give imidlertid hos Mur rav Anledning

til nogen Forvirring, idet han p. 266 er kommen til at henfore den

Mus („the long-tailed Fieldmouse"), hvorom de nysanforte Citater

afPennant og Bell gjælde, til Studsmusene eller Arvicolinerne,

formodenlig fordi han benævner disse „Vol es" eller„Fieldmice,'*

og i et Oiebliks Uagtsomhed har glemt, at de nævnte Forfatteres

„long-tailed Fieldmouse" er en virkelig Mus og Mus sylvaticus l.

Med disse Bemærkninger mener jeg al Tvivl fjernet med

Hensyn til det Sporgsmaal, hvorvidt Islændernes, af Olafsen og

Henderson meddelte Beretninger med nogen Rimelighed kunne

angaae nogensomhelst anden islandsk Mus, end den, man allerede

kjender fra Island under Navn af JW. sytvaticus l. eller M. islan-

dicui Tk. Herefter vil Kaartet LXXIX hos Murray S. 270, der

fremstiller den geographiske Udbredning af de i det Frie levende

Musearter, blive at ændre.

Men da Murrays Fremstilling er et tydeligt Udtryk af den

Tanke, at der rimeligvis i det Indre lever en anden Mus, en

Studsmusform og snarest en Lemmel, som hidtil havde undgaaet

Opmærksomheden, og da han i alle Fald i et Brev til mig, for hvilket

jeg er ham meget forbunden og hvori han velvilligen imodegaaer

nogle i al Korthed og kun i Forbigaaende gjorte skriftlige Be-

mærkninger om hans Hypothese, stærkt har betonet en saadan

Mulighed, idet han derhos opfordrer mig til fra Island at skaffe

Sagen klaret, maa det i denne Anledning være mig tilladt

endnu at tilfoie folgende nærmere Oplysninger.

Det er langtfra ikke Tilfældet, som Nogen maaskee kunde

troe, at Islændernes til Olafsen og Henderson givne Beret-

ninger angaae en i det Indre eller meget fjernt fra Bygderne

levende Mus. Madame Benedictson, da hun var en ung Pige,

havde vistnok ikke halve Dage at more sig paa i slige Udorkener,



og Husafelsskoven var og er et hyppigt besogt Sted *), hvorigjennem

en alfarV'ei gaaer fra Borgarfjorden ; at Beliggenheden var en saadan,

vises ogsaa deraf, at Islænderne have havt saa god Leilighed til

at iagttage Dyrenes Færd, og Olafsen anforer jo netop „at de

Reisende ofte komme over Musens Forraad". Hvorledes skulde

det ogsaa være muligt for en Mus, der levede Jjernt fra Bygd

eller dybt i det Indre af Landet, at faae Kokasser til Fartoi?!

Omvendt maa det ikke forglemmes, at selv om de Dyr, der

vare Gjenstande ior Beretningen, vare Lemler, behovede de ikke

at leve i det Indre; navnlig er den Lemmelart, Murray venter

det skulde være, ikke et Indlandsdyr, men truffet nær Kysten.

Endeligen maa det vel erindres, at det Indre af Lan-det,

langt fra Boligerne, ingenlunde er ubesogt eller ubekjendt og

allermindst Egne, der endnu have rigelig Vegetation af Buske

eller Bærplanter; uden at tale om Islændernes og Fremmedes

Reiser igjennem store Partier af del Indre, for at komme fra den

ene Hovedpart af Landet til den anden — Veiene imellem disse

falder jo netop igjennem ubeboede Egne — skal jeg blot nævne,

at jeg selv i to Sommere har med Telt flyttet om i Landet og ofte

og i lang Tid er kommen bort fra Bygden, og at min Reisefælle

Hallgrimsson paa andre Kanter af Landet har gjort omtrent

det Samme. Ingen af os har seet mindste Spor af noget Lemrael-

agtigt Dyr, eller hort Islænderne ymte om noget saadant, og jeg

Sagen, just i Anledning af den af Scoresby paa Ostkysten

af Grenland fundne Hypudæus eller Lemmus.

Dermed falder altsaa enhversomhelst Grund bort til at an-

lægge Island paa Kaartet**) som horende i Nutiden ind under Lem-

lernes Udbredningskreds, og ligesaa til at fore Island ind under

de Lande, der i Nutiden have en vestlig, mere amerikansk Land-

Den besøgles af Folk fra næsten hele Borgari

til Trækul og tildels til Husbygning. Smlgn.
See Kaart LXXXV i Murrays rigt udstyrede



paltedyrfauna*), thi saafremt den islandske Mus liJr betragtes som

el forud for Befolkningen til Oen ankommen Landpaltedyr, da

kan der formentlig ikke være Skygge af Tvivl om, at den ligesom

Helixarterne og de ovrigc Land- og Ferskvandssnegle samt den hele

Landflora peger imod Skandinavien og Lapland — og fjerner

Oen fra Gronland og Nordamerika. Ligeoverfor dette ostlige

Præg i Nutidens Flora og Fauna paa Island var det ogsaa at det

bestemt udtalte vestlige eller amerikanske Præg, som jeg

fandt i den islandske tertiære Planteverden i Surturbranden, alie-

rede dengang blev mig saa paafaldende.

Men denne Droflelse forer til Slutning til en indstændig

Opfordring til Islænderne, den nemlig, at de ville sende ned

til det zoologiske Museum fra forskjellige Egne af deres store

Oe de i det Frie og fjernere fra Menneskeboliger levende Mus,

og helst opbevarede i Brændevin. Thi er der end ingen

synderlig Grund til at formode, at der mellem dem skulde være

Former, som vi ikke allerede kjende, saa knytter der sig dog

lil samme Mus flere videnskabelig vigtige Sporgsmaal; forst og

fornemlig om de bestemte Eiendommeligheder, hvorved man har

ment at kunne fæste den som egen Art eller egen islandsk

Afart af en anden sædvanlig Mus, altid ere tilstede, og der-

næst om disse Eiendommeligheder i saa Tilfælde kunne antages

at have udviklet sig paa Island, eller ogsaa findes andensteds

Tillægsanmærkninger.

1) For at forebygge Misforslaaelse ved Afbenyttelsen af

Ur. Murrays Værk, maa jeg gjore opmærksom paa, at der saavel

i Texten (S. 274 og 278) er omtalt som paa Registeret henvist

lil en ganske anden „Mus islandicus^'' end den, hvorom Talen her

er. Den angives at være enten en Afændring af Rotten, Mus

rattus, eller en selvstændig, men denne meget nærstaaende Art,

rigtig og Myodes gronlandicus virkelig var "identisk med en af Pallas 's

Arter fra Siberien, vil det dog nok skjønnes, at denne Lemmels Fore-

komst paa Island vilde ligesaagodt betegne en østlig Fauna paa denne



Lucas Debes, Provst i Thorshavn, havde, som Briinich ud-

trykker sig, „gjort sig en Samling af Færoernes Dyr og Planter, deraf

han forud havde meddeelt adskilligt til andre Naturkyndige." Hans

Beskrivelse over Færoerne, ^Færoæ et Færoa reserata", udkom 1673.

Joh. Laurentzen anforer 1710 (i Museum Regium ed. 2

part. 1 sect. IV. Nr. 35) Concha longa Færoensiunij idet han gjen-

giver Worms Beskrivelse ordret; Museets Exemplar var vistnok

det selvsamme som det Wormske, da Worms Museum som be-

kjendl blev indlemmet i Mus. Regium.

Færingen N. Mohr omtales 1776 i O. F. Mullers *) „Pro-

dromus Z. D." som Meddeler af Pecten opercularis fra Færo. — I

Mohrs „Forsiig til en islandsk Naturhistorie" (1786) lindes adskillige

færoiske Skaldyr omtalte. Ifolge Brunichs Udsagn har Mohr ogsaa

leveret Naturalier til Universitetets daværende „Naturlheater".

Chemnitz erholdt et ikke ubetydeligt Antal Arter fra Fær-

oerne fra sin saakaldte „tro Correspondent". Den ft)rste Art fra

Færo omtales i „Conch. Cab." Vol. V (1781), og der nævnes frem-

deles i alle de senere Bind ialt 20 Arter, hvoraf 13 Muslinger.

Jens Krist. Svabo giver en alphabetisk Fortegnelse over

de ham bekjendte færoiske Dyr i hans „Indberetninger indhentede

paa en allerunderdanigst befalet Reise i Færoe i Aarene 1781—

82". I andet Hefte af dette Haandskrift, som findes paa det store

duplici (

1 soluta, Dodrantali longitudine, pollicis crassitie,

3 duobus semper apertis. Interiore caput

secundum testæ longitudinem carnem protensam

håbet. Testa quandoque colore cæruleo, quandoque cinereo, lineas se-

micirculares, purpurascentes per transversura ductas ostendens, qua

parte colligatur crassior. Ex Norwegia allati quos possideo«.

Dersom der ved «Dodrantalis. forstaaes »et Spænd lang% forekommer

det mig ikiie usandsynligt, at den store færoiske Solen er meent; da

der nn, saavidt jeg veed, ikke findes saa store Solenformer ved Norges

Kjter, vilde det maaskee være rigtigst at antage, at Worm har faaet



Kongl. Bib!., p. 339, „Om Insekter, Skælfiske, Orme og

B I o d d y r", opregnes omtrent 15 Arter af Bloddyr, hvoraf 7 Univalver.

J.C.Schroter („Einleitung in die Conchylienkenntniss", 1784)

omtaler adskillige Arter som fundne paa Sovæxter fra Færoerne eller

erholdte af kjobenhavnske Venner fra disse, f.Ex. Patella mytiliformis

Schrot. og P. minima Gm.

J. Landt, Præst til Quivig fra 1791—98, indsendte ad-

skillige Bloddyr 1793 til Naturhistorie-Selskabets Samling, deri-

blandt den af O. Fabricius i Selskabets Skrivter 4de Bind beskrevne

Doris. De fleste findes vistnok endnu i det zoologiske Museums

Samlinger skjondt uden Localitetsangivelse. Landt er den forste, der

har benyttet „en Molluskemaskine« til at opfiske Havprodukler i Havet

ved Færo. I hans „Forsog til en Beskrivelse over Færoerne", som ud-

komiAaretl800,anforespag.283§ 16, „Om Orme, Bloddyr og

Skaldyr, samt Steen- og Dy r pla n ter", 29 Arter Bloddyr,

hvoraf 14 Muslinger. Flere Arter kunne dog kun erkjendes for-

saavidt det kan antages, at Bestemmelserne ere af Spengler og

saaledes svare til de Benævnelser, hvorunder de ligge i den

Spenglerske Samling.

Botanikeren H. C. Lyngbye foretog 1817 en algologisk

Reise til Færoerne. Enkelte Arter af Conchylier med Paategnelse

af at være saralede af Lyngbye findes endnu i Schumachers Sam-

ling og ere beskrevne i hans MS. Catalog«). Nogle saadanne

findes vel ogsaa i afdode Etatsraad N. Hofman (Bangs) Samling.

Kammerherre, Grev Vargas Bedemar, der foretog en

mineralogisk Reise til Færoerne i Aarene 1819-20, medbragte

adskillige Arter fra denne Reise, hvilke findes i Kong Chr. VIIFs

particulaire Samling.

Professor G. Forchhammer indsamlede ligeledes ad-

skillige Conchylier paa en geognostisk Reise til Færoerne i Aaret

1821. Udbyttet findes ligeledes i Chr. Vlll's Samling.

*) To Bind i 4to, som opbevares i Univ. zool. Museum.



Pastor P. A. Holm medbragte 1832 som Skolediscipel og

senere som Student fra en ornilhologisk Reise i Juni og Juli 1844

adskillige Bloddyr, torrede og i Spiritus, som han overlod

nærværende Forfatter. De mærkeligste Exemplarer tilbyttedes af

Chr. VIII's part. Museum.

Cand. polyt. Nees indsendte 1841 til det Kongl. Naturh.

Museum adskillige Mollusker, samlede af ham under et kort Op-

hold paa Færoerne,

I Sommeren 1844 ledsagede daværende Lector J, S t e e n s t r u p

Hs. Kongl. Hoihed Kronprinds Frederik som Naturforsker paa

en Reise til Skotland og Færoerne.

Paa Færoerne indsamledes 43 Arter af Bloddyr, hvoraf de 13

vare Muslinger; de bleve afleverede til Chr. VIH's particulaire Mu-

seum. Af den Samlingen vedlagte Liste ere folgende Bemærk-

ninger om Arternes Fordeling og Forekomst laante:

„I storre Dybder af 30—40 Favne fandt jeg i Thorshavns-

bugten kun Skalgruus eller Skalsand uden nogetsomhelst levende

Dyr; i Kollefjorden traf jeg paa omtrent 50 Favne dyndet Leer

eller ogsaa reent Dynd, uden at finde Spor af noget levende

Væsen. I Kollefjordens Partier med haardere Leerbund synes

Pecten opercularis L., Aporrhais pes pelecani L. og Cypræa norvegica

at have deres Hjem. Imidlertid vare Skrabningerne for faa ; de

kunne kun give en almindeligere Forestilling om Bloddyrenes

Fordeling indenfor de mere littorale Bælter.

Storst Udbylte af alle Skrabningerne gav den, som det be-

hagede H. Kgl. Hoihed Kronprindsen at lede igjennem hde
Midtvaag og Sandvaag paa Vaagoe, og fra hvilken alle de Dyr

hidrore, der ere mærkede med disse Localileter.

Med Hensyn til de indsamlede Arters Samliv paa bestemte

Steder og under bestemte Forhold traadte især tre Faunaer slærkt

frem og vare vel adskilte i tre forskjellige Regioner:

1) Balanernes og Fucus - Ar t er n e s Region, med de

tre Li«onna-Arter, Palella vulgata, Purpura lapillus og Balaner o. s. v.



Chiton ruber og Chilon albus findes vel temmelig ofte mider Mene i

denne Region, men de synes fornemmelig didforte ved de store

Laminarierj som i Bolgebevægelse ofte flytte baade Stenene og

2) Laminariernes Region. Paa disse store Havplanters

Blade sad fornemmelig Locuno-Arterne, den lille Margarita helicina,

Patella pellucida og Tecturavirginea; paa Stammerne have fortrinsvis

Florideerne deres Hjem, og mellem dem sidde Anomia^ Cellepora, Flu-

som ellers ved Norges Kyst ere hyppige iraellem Laminarierne, ere

en Sjeldenhed ved Færoerne, saaledes som det ogsaa var Til-

fældet ved Island. Laminarierne gaae sjelden dybere end til

6--8 Favne.

3) Chitonernes og S m aa p a te Mern es samt Ophiurer-

ncs Region gik ved Færoerne fra 15 til 25 Favne Vand; Hunden var

haard, i Almindelighed Sandbund, dækket med Smaasteen, paa og om

hvilke Op/iiura-Arter, ^>rpu<a-Arter, tre aifon-Arter og Patellavir-

ginea fandtes; Trophon sp. fandtes ogsaa kun i denne Region."

Styrmand Brockdorf skrabede i Aaret 1815 i Thors-

havnsbugt paa 10 Favnes Dybde. Bunden bestod af Sand, især

Skjælsand og var meget stenet. Ligeledes skrabede han nogle

Arter paa Fiskerbanken vest for Færo: i alt 53 Arter, hvoraf 28

ere Bivalver. Det er udelukkende denne, i mit Eie værende,

Samling, som Mr. J. Gwyn Jeffreys har benyttet under sit

Ophold her i Staden, og hvorpaa Localitetsangivelsen „Færo-

Islands« i denne Forfatters „British Conchology" er begrundet.

Kommander M. S u en son foretog adskillige Indsamlinger

paa et Togt til Færo og Island i 1846. I mit Katalog over hans

efterladte Samling (1857) opfores 7 Arter fra Færoerne; af disse

er Pisidium færciense (Nr. 86) af ham forst funden paa Færii.

Siden 1847 har Sysselmand H. Muller i Thorshavn ind-

sendt Samlinger til Universitetets zoologiske Museum og i de senere



Aar ogsaa lil Hr. Apotheker Alf. Benzon , ligesom han og selv

har anlagt en Samling af færoiske Molliisker.

Endelig har Lægen paa Sudero Hr. Ad. Bergh indsamlet

Land-Mollusker, som Dr. R. Bergh velvilligen^ har overladt mig

til Benyttelse.

I „Synopsis MoUuscorum Daniæ« (Vid. Meddelelser fra den

Nalurh. Forening, 1863) har nærværende Forfatter anfort de

hidtil paa Færoerne fundne Land- og Ferskvands-Mollusker. En

Sammenstilling efter denne min Synopsis har Hr. v. Martens
meddelt i Pfeiflfers „Malacozoologische Blatter," 1864, Litteratur

p. 25.

I „Verzeichniss der Conchylien enthalten in der arctischen

Sammlung des verstorbenen Dr. Ludw. Thieneman« findes

kun to Arter, nemlig Littorina rudis og Purpura lapiUus^ anforte

fra Færoerne. Jeg har Grund til at antage, at de fleste nor-

diske Arter i denne Samling hidrore fra en Sending, som Kong

tulmonata GeopkUa.

Arion ater L.

Sniil, Limav alcr Svabo.

Limax ater, Snijil, Sort Snegl Landt. p. 283.

var. 1. „ater, limbo albo«. Mus. Ueg.

nigrioans): infra dilutior.« Bk. MSS.
var. 3. .Juseo rufcscens.« Mus. Reg. („Fusco caslancus,1



limbo iutescente" eller „rufescens vel rufus, infra

pailidus.«)*)

„L. rufus L. Fer. Hist. t. 3 f. 2.« Bk. MS.

„Er temmelig almindelig« (Landt). Adskillige Ex. (S. M.)

, Sudero (Ad. Bergh), eet temmelig stort Exemplar og lo

endnu hvide Unger, omtrent 10 Mm. lange,

var. 4. Corpore pollicari, clypeo et abdomine utrinque

fascia obscura.

Arion fuscalus Fér. Hist. t. 2 f. 7.

Thorshavn (S. M.), 2 Exempl. .

2. Arion (Prolepis) cinctus Miill. var. A. horiensis Fér.

Flere Exemplarer „fundne indeni Kartoller i Thorshavn",

nedsendte 1847 af Sysselmand Muller, og adskillige

Exempl. fra Sudero (A. Bergh).

3. fAmax (Agriolimax) agrestis L.

Limax agrestis, Ager Snegl Landt p. 283.

„Saavel Limax ater, som denne gjor megen Fortræd i Urte-

haver. Imod denne og andre for de spæde Planter ska-

delige Larver og Orme har jeg ikke fundet noget bedre

Middel, end at lade en tam And have sin Rede i Haven,

da hun ved sin Nærværelse nok vil opsamle dem". (Landt).

Sudero: adskillige Exempl., hvoraf de storste i Spiritus ere

20 Mm. lange (A. Bergh).

4. Limax {HygroUmai) marginatus Mull.

Færo (Nees) 4 Exempl., 35 Mm. lange.

5. Vitrina pellucida Miill.

To smaae Exempl. tagne mellem Mos ved Thorshavn (Slp.).

Anm. Svabo nævner Turbo Tmiscarum blandt de Conchylier, som

paaFæro indbefattes under Navnet »Kuiunger., nemlig: Bucci-

3 ere opforte efter Dr. Be<

, nedsendte af Nees, men di

ter en Diagnose i Dr. Bed

;ivne paa forskjcllige Steder i disse Optegnelser.



toralis. Kan Svabo mon liave fundet og kjcndt Fupa mu-

Rissoa eller lignende Form for Oie.

6. Hyalinia atliaria Miller.

Talrige Exemplarer tagne af Sysselmand Muller paa Taget

af hans eget Huus i Thorshavn (Mus. Un. og A. B.).

Suderi), eet Ex. med et noget convext Spir (A. Borglil.

Pulmonata FJygrophila.

7. Limnæa {(iulnaria) peregra Miill. var.

L. baltica (L.) Malm.

L. lineata Bean, Forhes Æ Hanley.

L. peregra Morch Synops. M. I). Nr. 76 fjtj.

a. T. crassiuscula, perforata, plcrumque obscure ferriigiuea,

plica columellari liimida alba: liræ incremenli sæpe ge-

minæ, prominentes; lineæ spirales obsoletissimæ ve! om-

nino carentes. Long 14 Mm. ; Diam. 10 Mm.

^. T. tenuis, pallide Qavcscens, lineis aciculatis spiralibus

subtilissimis, interdum fasciatim fortioribus, sæpe (casu)

albis. Præcedenlc paulo minor.

„1 Smaavandene omkring Thorshavn«, omtrent 52 Ex. (Stp.);

tiere fra Suenson og S. M.

8. Limnæa {Limnophysa) Iruncatula Miill.

var. T. tenuis, brunnea. Long. 9 Mm. (I.. pulliis Ziegler.)

Med foregaaende Art, men sjeldnere end denne (Stp.; M.

(jlymnobranrhia.

9. Doris pseudoargus Rapp.

„En ældre og stærkere farvet D. obvelata« O. Fabr., Natnrh.

Selsk. Skrivter, 4 Bind, I Hefle (1797) p. 39. 1.5 f. 1—6.

Doris obvelata, Sjousnijil, Doride Landt p. 289.

Doris areolata Sluwitz Mag. f. Nalurv. 1836 p. 76. cum lig.

Landt fandt adskillige Expl. paa Strandkanten ved Qiiivig,

af hvilke han sendte tre Expl. tilligemed en Tegning efter et

levende Expl. til Naturhistorie Selskabets Samling. Sand-



synligvis findes de endnu i Museet, men uden Localilels

S. M. har sendt flere Expl., der stemme noie raed Pen-

nants og Alder & Hancocks Afbildninger. Eet Expl. er i

sanamentrukket Tilstand omtrent 80 Mm. langt,

var. 1.? Doris tuberculata Cuv. Anat. des Moll.

Et Expl., indsendt fra S. M., stemmer noie raed Hensyn

til Kappens Fladhed og Knoppernes svage Udvikling med

Cuviers Afbildning, som er udfort efter et Exemplar uden

Stedsangivelse i den ældre Samling i Jardin des Plantes.

Blandt temmelig mange Expl. af Doris pseudoargus i for-

skjellig Grad af Sammentrækning har jeg ikke seet noget

andet Expl., der nærmede sig til denne Varietet i Hen-

seende til Knoppernes ringe Storrelse og Kappens Fladhed.

D. Johnstonii Aid. tfc Hancock er ikke ulig denne Varietet,

men Palperne ere butte og korte hos den færoiske Form.

Doris coccinea Aid. & Hancock.

Eet Expl., 22 Mm. langt, taget ved Skrabning paa Midvaag

(Stp.).

Lamellidoris sparsa Aid. éc Hancock.

En Snees Exemplarer, 2 Mm. til 6 Mm. lange, fra Færo

(Stp.) henforer jeg til denne Art især paa Grund af Over-

med Forfallernes Udtryk: „margo foraminum

-4-tuberculatus". Hos nogle er der fire, hos

andre kun to, men meget lange, Papiller, der ligesom tjene til

Lukke for Rhinophorhulernes Aabning; dog er der gjerne Spor

af de to andre Papiller. Alder Æ Hancock kjendte kun et

eneste Expl., taget ved Cullercoats paa en Cellepora pumicosa,

der var funden i en Fiskerbaad.

12. Lamellidoris muricata „Miill." Abildg.

Doris muricata Abildg. Zool. Dan. IH. (1789) p. 7. men neppe

tab. 85.

Doris sp. Viborg Samlung v. Abhandl. fiir Thierarzte und

Oekonomen, 1 Bd. (1795) p. 247 n. 263.



„E sinubus maris insularum Feroensium specimina habeo"

(Abildgaard).

I Veterinær- og Landbohoiskolens Samling findes en

Doris, sandsynligvis hidrorende fra Abildgaard, men kun

i eet Expl. og uden Stedsangivelse, som nærmer sig meget

til Doris muricata Mull. Z. D. t. 85 f. 2—4; den er dog

langt storre, nemlig 10—12 Mm. Det er D. Loveni Aid.

& Hane, Annals 1862 p. 262. (Sars Bidrag til Sodyrenes

Naturh. 1829 t. 2 f. 7-8.)

13. Dendronotus arborescens Miill.

Thorshavn, yderst sjelden (Stp.), 1 Ex.

14. Æolis papillosa L.

Flere meget store Expl., i sammentrukken Tilstand 50 m.

lange. (Stp., S. M., Suenson).

Pomatobranchiata.

15. ActcBon tornalilis L. var.?

? Tornatella pellucida Macg. Aberdeensh. p. 158.

T. ovata, carnea, fasciis duabus albis, lincis roseis margi-

natis; pars tertia antica anfractus ultirai flavescens, sulcis

profundis cancellatis circiter 10; sutura linearis impressa;

lineæ impressæ duæ infrasuturales in anfractubus spiræ, tres

in anfractu ultimo. Long. 7 Mm.

Fiskerbanken: eet enkelt Exeroplar med Laag (Brockd.).

16. Actæon tenellus Loven.

T. ovalis, subtenuis, candida, epidermide tenuissima llave-

scente; anfractus 4—5 primi corrosi, spira abbreviata; sutura

canaliculata; dimidium anticum anfractus ultimi lineatum, lineis

anticis circiter 11 profundissimis cancellatis; dimidium po-

slicum obsoletissime lineatum, lineis juxta suturam duabus

vel tribus æquidistanlibus profundioribus. Long. 7 Mm.

Kun et Expl,, der bærer en abnorm Spiralkant paa den

bageste tredie Deel af sidste Vinding, fandtes med det af

foregaaende Art.



Endskjondt Lov.éns Udtryk
,

„fusco transv.erse lineata" ik

passer paa nærværende Expl.,
,
forekommer det mig dog,

det, saavidt jeg erindrer, stenimer ganske med Lovéns Oi

ginalstykke, taget ved Kullen af Orsted.

. ved Fæ ro, Is

ikke længere

anforer Scalaria datkrus L. som forekommen

land og Gronland, men Exemplarer fra Færd find

i hans Samling.

Pteropoda.

17. Clione limacina Phipps.

,,Clio er et i Færo meget sjeldent Bloddyr. Kun een

saae jeg, hvilken en Ven, J. C. Diiirhuus, havde fundet

blandt den friske Sotang ved Næs paa Ostero; den var

vel 1 Tomme lang, og havde en Dannelse, der meget lignede

en Fugl; dens Bagdeel og det yderste af dens blode Vin-

ger havde en smuk purpurrod Farve. SaaJænge den var

levende, Dattrede den uophorlig med Vingerne.'-' (Landt p.

287). Den rode Farve paa Bagdelen antyder, al Landt vistnok

har haft ep Clione for sig. At det yderste af Vingespidserne

var rodt, er maaske en Hukoramelsesfeil; idetmindste an-

give baade Eschricht og Moller dem som aldeles hvide.

18. Clio pyramidata L.

Tre meget store Individer, „tagne ved Færo" af Justilsraad

Olrik; ligeledes taget under Færoerne af Pastor Kaarsberg

1856 og Stp. 1839.

19. fUssoa (Onoba) striala Adms., Mtg.

Thorshavn (Brockd.), 6 meget udprægede Expl.

20. Rissoa [Cingula] punctura Mtg.

Thorshavn, 1 Ex. (Brockd.), og maaske 1 Expl. fra Lyngby.

21. Rissoa (Cingula) cingiUus Mtg.

„Paa Fucus og Laminarier, men ikkun sjeldnere eller roere

enkelt« (Stp.). Kun et enes

Expl. med meget utydelige i



fjramis vmatus Brown Illustr. t. 51 f. 29 gjcngivcr bedsl

denne langstrakte Form.

Anni. Bithinia tentaculata h. 3 Ex. af denne Ferskvandssnegl, klæ-

bede paa en Glasplade med Etiquetten »Færo, Suenson., hid-

lore fra Adjunkt Lassens til Museet erhvervede Samling
Rigtigheden af Localiteten forekommer mig dog tvivlsom.

L. solidula Loven Index. p. 33 n. 71.

L. divaricata Jcffr. Br. Conch. p. 347.

„Paa de store Laminariers Blade og Stammer'', omtr. 180

Ex. (Stp.). Thorshavn, paa 10 Favnes Dybde, talrige dode

Ex. (Brockd.)

Lacuna pallidula D. Costa.

„Almindelig med foregaaende Art paa Tang" (Stp.).

Littorina littorea L.

a. T. lirata et tæniata.

Et enkelt Expl. omtr. 10 Mm. i Diam. fra P. A. Holm.

^. T. liris prominentioribus, unicolor. Diam. 5 Mm.
Færo (Lyngbye), ifolge Schura.

Littorina gronlandica Bolt.

Cochleæ lunares gronlandicæ Chemn. V f. 1855 fig, d-g.

Turbo Davidis Bolt. (Chemn. V. f. 1855. f. a. b.)

var. 1. Littorina patula Jeffr.?

Turbo littorius Svabo.

Cocblea lunaris gronlandica Chemn. V. p. 236.

Chemnitz erholdt fra Færo „flere Hundrede E.xempiarer

af forskjellige Farver, nogle rode, andre kun halv rode og

halv sorte, andre igjen aldeles sorte.« • (I. c.)

„Er almindelig paa Strandkanterne« (Landt). „Paa Stene,

hvorpaa Fucus vesiculosus og lignende Planler voxe, ogsaa

ovenfor denne Vegetation paa det Torre og Halvlorre« (Stp.).

Ved Færoerne findes saa lydelige Overgangsformer mellem

denne Littorina og L. rudis, at man maa ansee disse to

levende-fodende Former for een Art.

/S. Littorina jugosa Mat. & Rack.



T. liris aculis circiler 6, fascia alba inframediana. 3 Ex.

CForchhammer).

L. rudis Mtg., Brown 111. t. 46 f. 10. 12.

El Expl , omlrerU 18 -Mm. langt, (Forchh.), saml et Par

mindre fra R. Conradsen.

d. coccinea.

Cochlea lunaris gronlandica Chemn. V. p. 236 b. fig. 1855 c.

Litlorina sulcata Mke. var. Anton Cat. p. 52 n. 1914.

Færo (Chemn.; Forchh., 2 Ex.); Elven ved Thorshavn (Brockd.,

1 Ex.)-

26. Littorina obtusata L.

Kuiungur, ncrita littoralis Svabo?

Nerita littoralis Landt. p. 291.

j8. lineis fulguratis,

y. flava, fasciis purpurascenlibus. (Forchii., 5 Expl.)

(J. castanea, fascia inframediana aurantia. (S. M., 1 Expl.)

„Omkring ogmellemRodderne af FucusvesiculosusogFucus

serratus og underliden mellem Laminarier, men aldrig som

foregaaende Art i Vandskorpen eller paa del Torre" (Slp.),

Dersom dette Forhold er constant, maa folgende Bemærk-

ning af Svabo hore til foregaaende Art: „Naar man mær-

ker denne sidsle at være kroben hoil op over Flodmaalet,

ventes Norden Veir," „Er almindelig ved Strandkanten«

(Landt).

27. Turritella unguUna L.

Nogle Expl. fra S. M., hvoraf eet 45 Mm. langt.

28. Tricholropis acuminatus Jeffr.

Tr. borealis Brod. & Sowh.?

Tf. acuminatus Jetfr., Brown. ill. p. 126. t. 57 f. 15.

„Kollefjord paa 10 Favnes Dybde« (Stp., I Ex.)



29. Aporrhais pes pelecani L.

Strombus pes pelecani Landt p. 290.

„Er meget sjelden ; fra Sandegjerde har jeg faaet eet Expl.«

(Landt). „Opkastet paa Stranden i Kollefjord; sees efter

Indvaanernes Udsagn sjeldent« (Stp.J.

Adskillige Expl. fra Thorshavn (S. M.).

30. Cypræa {Trivia) europæa Mtg.

o. alba. Long. 13 Mm.

„Opkastet paa Stranden ved Kollefjord 1 Ex.« (Stp.).

/S. rosea. Long. llVs Mm, (Forchhammer).

31. Marsenia (Cryptocella) tentaculata Mtg.

Eet Ex. i Spir. og nogle torrede (S. M.).

32. Marsenia (Cryptocella) haliotoidea Mtg.

Paa Grund af det stærkt fremtrædende Spir henforer jeg

nogle torrede Expl., sendte af S. M., til denne Art.

33. Natica affinis Gm.

Nerita, Meyar Patlar eller Moepalte Olafsen, Keise til Island,

p. 1016 b, t. 10 f. & p. 901.

Adskillige Expl. fra Nees, Suenson og S. M., der ganske

svare til den islandske „ansigtfarvede« Natica. Arten

forekommer ikke Syd for Færo.

34. Natica (Lunatia) niiida Don.

N. pulchella Loven, vix Risso.

Et meget stort, stærkt rullet, næsten ukjendeligt Expl.

(S. M.).

35. Natica iLmatia) Montagui Forbes.

Fiskerbanken Vest for Færo, 8 Ex., hvoraf eet 11 Mm.,

(Brockd.).

36. Natica (Amauropsis) islandica Gra.

Natica helicoides Johnst.

Adskillige Ex. af indtil 20 Mm. Længde (S. M. & Brockd.).

I
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a. gigantea, ponderosa. Long. (estæ 30 Mm., aperluræ 18

— 19 Mm.; lal. 12 Mm.

Qualbobugten paa Sudero (Stp., eet Expl.).

37. Velulina haliotoides (Mull.)

Bulla velutina Miill. prod. p. 242 n. 2923; Zool. Dan. t. 101.

Patella neritoidea Olafs. Reise til Island p. 901.

Palella subspiralis Gm. p. 3712 n. 102.

Helix haliotoides Mull. prod. p. 210 n. 2900.

Heiix neritoidea Chemn. X. f. 1598—99. var.?

Thorshavn, nogle faa Ex. (S. M.).

var. 1. Galericulura ovatum Brown. III. 1. 38 f. 27.

T. albescens solidula; perilrema ovale continuum. Diam.

circ. 9 Mm.

Thorshavn, 10 Expl. (Brockd.).

38. Velutina {VeluUUa) flexilis Laskey.

Velutina plicatilis Loven, vix Miill.

Nogle faa Ex. fra S. M.

Anm. Muller beskriver Bulla plicatilis i Prod. zool. Dan. n. 2924

saaledes: "T. ovali pellucida, vertice depresso.apertura dilatata..

I et Exemplar af Mullers •Prodromus- med Noter, afskrevne

efter O. F. Mullers eget Exemplar, findes tilfoiet ved denne

Art -an sat distincta a n. 2921.« {3: Akera bullata] Udtrykket

pellucida synes mig ikke at kunne anvendes med Rette paa

Velutina flexilis Det forekommer mig snarere, at Muller har havt

den Conchylie for Oie, som han afbilder i Zoologia Danica t. 71 f.

6—8 (ikke f. 9), og som han paa Tavlen synes at have ad-

skildt som egen Art fra Akera bullata, men senere igjen for-

enet med den. -Tcstas simillimas in medio tabulæ deliuea-

allatae, limaces orbatas reperi.« Denne Tegning er en ret

god Fremstilling af Amphisphyra hyalina Turt. — Det

med udboiet Yderlæbe har ligget til Grund for Diagnosen.

BvUa emarffinata Adams er begrundet paa saadanne Individer.

At de to andre Arter i Mullers Bulla-Slægt ere velutindannede,

forekommer mig ikke at være et tilstrækkeligt Bevis for, at

ogsaa den tredie Art i hans Bulla-Slægt skulde have Velu-

tinform, da Miiller kun tog lidet Hensyn til Skallens Form,



Rhachiglossata.

ISassa incrassata Strom.

1 Ex. fra Nees.

Tritonium undatum L.

„Kuiungur", Buccinum undatum Svabo.

Buccinum undatum Landt p. 290.

„Findes temmelig store i Vestmanhavnsfjorden" (Landt.)-

a. spira producta acuta. Thorshavn (Stp.).

/?. fasciata et variegata. Adskillige Ex. fra S. M. af 90 Mm.

Længde (A. B.).

Fusus (Neptunea) despectus L.

Anm. Som den Linnéiske Typus for denne Art ansecr jeg den i

Uddevallabakkerne forekommende og i Linnés .Westgotha

Nat. XII. tilfoies til Artens Habitat Island, hvor denne Form

imidlertid ikke hidtil er funden, men derimod en nærstaaende

Varietet: Fusus J'omicatus Fabr. I Listers «Hist. Conch.« tab.

synligvis fra det hvide Hav*), der stemmer temmelig noie

med den fossile. De færoiske Ex. ere mindre og noget

a. Anfraclibus spiræ Irifuniculatis. Long. 120 Mm.

Murex carinatus Pennt. Br. ZooL p. 123 n. 96. t. Ixxvii.

Adstillige Ex. fra S. M. i A. Benzons Samling,

/g. Anfractibus spiræ bicarinatis, Long. 65 Mm.

Murex carinatus Pennt. Br. Zool. frontisp.

Færo (S. M.).

y. albescens, anfractibus primis clathralho-foveolatis. Chemn,

IV. f. 1293.



Murex subantiquatus Mat. & Rack.

Et Ex. i Chr. VIirs Samling fra P.A. Holm synes nu at være

forsvundet. Jeg anforer det efter Hukommelsen.

43. Fusus {Sipho) gracUis D. Costa.

var. 1. T. crassa, columella flavescente,

Fusus Lisleri var. Jonas. Abh. Hamb. p. 106 t. X f. 13?

Adskillige Ex. fra S. M., hvoraf nogle med et meget

langt Spir.

De 7 eller 8 Expl., som jeg har seet fra Færo af denne

Form, nærme sig meget Fusus Stimpsonii (F. corneus Say,

Am. Conch.), men ere ikke slet saa tykskallede og have

fladere Vindinger. Det stiirste Individ er 65 Mm.

a. lineis profundis spiralibus.

Et Fragment fra Fiskerbanken vest for Færoerne.

Anm. I Cat. Conch. Yoldi. fase. 1 Nr. 1961 har jeg anfort en F.

islandicus Chemn. fra Færo af 100 Mm. Længde. Smlgn.

denne Afhandl. S. 105.

43. Purpura (Polytropa) lapiUus L.

Buccinum lapillus, Kuiungur Landt p. 290.

„Almindelig paa Færo« (Mohr, Isld. p. 135); „Thorshavn

almindelig. Ved Quivig og især i Vestmanhavnsbugten

har jeg fundet mange, der tjente til Boliger for smaa

Bernhards Krepser" (Landt).

„Overalt i et Bælte under Patellerne (P. vulgata), tildels

mellem dem" (Stp.).

/S. alba, fascia brunnea.

y. labro intus lævi.

d. labro intus 3— 5-plicato.

44. Murex (Trophon) clathratus L.

Murex clathratus Landt p. 290.

„Har jeg faaet af en Torskemavt^ (Landt).

Færo (Lyngbye, Schum.); „Kollefjord og Midtvaag paa 10—

i

Favne" (Stp.). Thorshavn, 30 Expl. (Brockd.).



45. Murex (Trophon) Gunneri Loven.

„Midtvaag 15—20 Favne« (Stp.). Et dodt Ex., 21 Mm. langt.

An var. præcédentis?

Anm. De af Professor Steenstrup (Det skandinaviske Naturforsker-

modes Forhandl, i Kbhvn. 1847 S;. 959) omtalte Ægkapsler,

i Kappe a fra Færo,,
nedsendt at

Sysselmand kunne endnu ikke bestemnnles, da de ikke

deholde Unger med Skal

Toxoglossata.

46. Pleurotoma {Belo) pyramidale Strom.

PI. rufa Mtg., Forb. & Hanl.

Fusus discors Brown. 111. t. 48 f. 6. 7.

Omtrent 10 Ex., hvoraf eet 15 Mm. langt.

Rhipidoglossata.

47. Trochus zizyphinus L.

Trochus zizyphinus Landt. p. 290.

Thorshavn (S. M., 2 Ex.)

var. 1. Trochus conuloides Lam.

Thorshavn CS- M., 2 Ex.).
^

48. Trochus (Steromphalus) umhilicalis D. Costa.

Trochus obliquatus Gm.

Thorshavn (S. M., 1 Ex. af omtr. 15 Mm, i Tvermaal).

49. Trochus {Gibbula) tumidus Mtg.

Færoerne CForchh.). „Ved Skrabning paa haard Sandbund

mellem Stene og Pateller, Midtvaag, Kollefjord« (Stp.).

Thorshavnsbugt, 10 Favne (Brockd. og S. M.).

Det storste Expi. er 10 Mm. i Tvermaal; nogle Ex. ere

meget coniske.

50. Trochus (Margarita} gronlandicus Chemn. (var.).

Trochus carneus Lowe Zool. Journ. II p. 107, t. 5 f. 12

-13.

„Ved Skrabning paa 10—15 Favne i Thorshavnsbugten*

(Stp., 3 Ex.). (Sammesteds Brockd., 41 Ex.; S. M.)



51. Trochus (Margarita) helicinus Phipps., Fabr.

Trochus neritoideus Gm.

Turbo margarita Lowe.

„Med Lacuna-Arterne paa Laminaricrne" (Stp., 70 Ex.).

var. 1. apertura expansa.

Denne Varietet, der er almindelig i Skotland, er ikke

funden nordligere.

52. Emarginula fissura L., Jeffr.

Patella fissura reticulata Chemn. XI p. 186 f. 1925—26.

Emarginula reticulata Sowb.

„Thorshavn og Kollefjord paa omtrent 25 Favnes Dybde

medSerpula og Smaasteen« (Stp.); Thorshavn (Brockd., 10

Ex.).

Anm. Det er vistnok ved en Feiltagelse, at Chemnitz angiver Maloui-

53. Cemoria noachina L.

Patella noachina Chemn. X p. 186, f. 1927-28.

Chemnitz anforer denne Art som forekommende ved

England, Island, Færo og Gronland. Jeg har endnu ikke

seet den fra Færo.

Heteroglossata.

54. Patella vulgata L.

Flia, patella testudinalis Svabo.

Patella vulgata, Flia, alm. Floeskjel Landt. p. 291.

Le rare Lépas de Tile de Ferroe Favanne Conch. (1780)

p. 464, t. 3, f. J.

„Sidder hyppig omkring ved Strandkanterne. Den spises af

Indbyggerne" (Landt).

„Paa Klipper og Ur i Patellabæltet lidt under og imellem

Balanerne; kun enkelte Individer over disse" (Stp.). Fær-

oerne (Nees, Holm, Suenson, S. M.). De storste Expl.

ere 60 Mm. lange.

Et eneste Expl. ved Forchh.



Anm. »Trodlajeel; under dette Navn fandt jeg Een ved Faamian i

Suderoen, som enten er en Vanskabning eller en Artforan-

dring af Flia (Patella)« (Svabo).

'. Patella iPatina) pellucida L.

var, 1. T. crassa suborbicularis fusca, margine expanso.

Diam. 20 Mm.

Patella lævis Pennant.

?Patel]a fusca Landt p. 291.*)

Patella cypridina Perry t, 43 f. 6.

„Thorshavn, Kollefjord, Qualbo paa Sudero; aldrig funden

uden imellem Tangrodderne og indgravet i Tangstammer"

(Stp.). Fær5erne (Schum.).

var. 2. T. piriformis, tenuis, plumbea, Long. 12 Mm.

Die bleyfarbjge muschelformige Palella Schrot. Einl. II (1784)

p. 494, t. VI f. 5.

Patella mytiliformis Schrot. Neue Lill. III (1786) p. 102

Nr. 198.

Patella mytiliformis Gm. S. N. p. 3721 Nr. 153.

„In einem Horngewachse von Ferro« (Schroter).

„Paa Laminarier, Thorshavn, Vebbestad, o. s. v.« (Stp.).

var. 3. T. tenuis ovalis convexa radiis cæruleis.

Patella pellucida Chemn. X. (1788) p. 330 f. 1620.

Den opalstribede Fadsnekke Schum. Beskr. Nr. 1081.

Den gronplettede Fadsnekke Schum. Nr. 1094.

Færo (Chemn. 5 Schum.) „Paa Laminariornes Blade og Stam-

mer, Thorshavn« (Stp.).

Alle tre Former findes ofte forenede i eet Individ. Som

oftest indtræder Forvandlingen, naar Skallen har opnaaet

en Storrelse af nogle faa Mm., men ofte forst naar

den næsten er fuldvoxen. f

;. Lepeta cæca Miill.

Færoerne (Schum., Suenson. 1 Ex. hver).
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Tectura virginea Mull. var, orbicularis.

Die sehr kleine roth und weisz marmorirte Narrenkappen,

I
Zoll. lang: Schroter Neue Litleralur III (17S6) p. 85-

Patella minima Gm. S. N p. 3714 Nr. 117.

„åus einem Horngewachse von Ferro" (Schroter).

„Sandvaag, Midtvaag, Thorshavn, Kollefjord; paa Smaasteen

med Chitoner fra 15—25 Favnes Dybde" (Stp.).

Tectura testudinalis Muller.

Chemnitz (X. p, 327) angiver den foruden fra Gronland,

Norge og Island, ligesom Schumacher senere, fra Færo.

Chilon {Tonicia} marmoreus Fabr. (var.)

Chiton ex rubro et albo marraoratus Chemn. VIII. p. 287.

Chiton latus Lowe.

Færoerne (Chemn.). „Kollefjord, Steenbund 5— IdFv.« (Stp.).

a. T. utrinque fascia obscura coccinea longitudinali

;

medio flava.

Sammesteds (Stp.).

Chiton {Leptochiton^i marginatus Pennt., Jeffr.

Chiton cimicinus Landt. p. 287?

Chiton cinereus Forb. & Hanl., non L.

„Findes alene ved stor Ebbe siddende paa Siderne af store

Stene, den har 7 til 8 Skjolde« (Landt).

Thorshavn (Stp.).

Chiton iLeptochiton) cinereus L., JetTr.

Chiton asellus Spgl.

Thorshavn (Stp.).

Chiton iLeptochiton) albus L,

Færo (Brockd.; Jefifr. Br. Conch. III p. 321.)

„Kollefjord paa Steen 10—20 Favne" (Stp.).

. Chiton {Leptochiton) ruber L.

Chiton lævis Pennant.

Færoerne (Chemn. VIII. p. 288 f. 813; P. Holm.; S. M.).

„Ved Skrabning paa Kollefjord, Thorshavn og Midtvaags-

bugten. Fra 1—15 Favne" (Stp.).



a. Limbo rubro, maculis angustissimis sparsis albis ornalo.

/S. T. deplanata.

Chiton (Chætopleurd) Hanleyi Bean.

Hanleya debilis Gray Guide p. 187.

Thorshavn (S. M., 1 Ex.)

Dentalium vulgare D.Costa, var.?

D. tarentinum Sowb. 111. Index t. 10 f. 27 (Quoad formam

et staturam, non vero quoad sculpluram figura bene

quadrat).

Thorshavn (Slp. 1 Ex.); Fiskerbanken Vest for Færo (Brockd.).

Da jeg blandt 40 Ex. ikke har fundet noget med fuld-

kommen lydelige Længdestriber, er jeg i nogen Tvivl, om

jeg ikke burde henfore den til D. entale L.

Teredo (Xylotrya) bipennata Turt.

Af Drivtommer flere store Expl. (S. M. 1846).

Færoerne (P. Holm 1843); 2 Ex., hvoraf et 85 Mm.

langt.

Mya truncata L.

Chama Worm Museum p. 254.

Mya truncata Chemn. VI f. 1. 2.

Mya truncata, Smirslingur Svabo; Landt. p. 289.

„Fanges ved Sorvaag og spises'^ (Svabo).

„Findes ved Qualboe paa Sudero og ved Sorvaag paa Vaago,

hvor de endog fanges for al spises" (Landl p. 289).

Chemnitz anforer el Expl. fra Færo, „2 T. 6 L. langt og

3 T. bredt«. Fig. 2 stemmer bedst med de af S. M.

sendte Exemplarer.

Mactra {Spisula) eUiptica Brown.

Varietas Mactræ vulgaris sive M. solida L., Chemn. VI p. 232



Chemnitz erholdt „en heel Hob fra Færd".

Thorshavn (4 Ex. hvoraf 2^, Stp.; en enkelt Skal, 30 Mm.

lang, firockd.)

2. Nr. 26 fra Færoerne , men Angivelsen hviler dog ikke paa

Anm. Corbula ovata Forbes Mai. nioiiensis & Reeve Icon.

sendes til Hr. v. Meeder i Batavia, fandtes 2 Ex. af denne

med Dr. Becks Haand »Corbula n. sp. atf. por-

septr. ad ins. Færo«. I Hovedsamlingen ligger

som "MyaSwainsoni fra Gronland.. I Spirituosa-

De af Mr. JelTreys (Brit. Conch, III p. 58) omtalte Exem-

plarer ere neppe fra Grenland, skjondt de ifolge Justitsr. Grove

hidrorte fra O Fabricius, der maaske har faaet dem under sit

Ophold i Norge.

70. Cochlodesma prætenuit Mtg.

„Thorshavn, almindelig« CStp.), de storste 25 Mm,

„Thorshavn, 10 Favne Steenbund, og lidt Sand" (Brockd.).

a. suborbicularis, Long. 19 Mm., alt. 14 Mm.

Thorshavn, 10 Fv. (Brockd.).

71. Thracia truncata Brown.

Tellina calcarea Chemn. VI. f. 6 (non descr.) (cop. Wood

Index. t. 4 f. 43).

Ligula truncata Brown. 111. t. 14 f. 4.

Analina ovalis Brown. III. t. 11 f. 4?

Thracia myopsis Beck, Moll. Ind.?

„Denne og den foregaaende Art blev opskrabet paa

en Dybde af 15—25 Favne, uden Dyr. De lose

Skaller opkastedes i Mængde paa Sudero i Qualbofjorden,

men ved Skrabningen lykkedes det mig ikke at faae et

eneste Exemplar med sammenhængende Skaller" (Stp.).

„Thorshavn, 10 Favne, Steenbund med lidt Sand", 25 Mm,

lang (Brockd.).

a. solida; Sudero.



I "List of Shells not taken notice of by Lamarck. henforer

Gray Mya membranacea Gm. til Slægten Analina (Thracia).

Gmelins Navn er kun begrundet paa Olafsens (Isl. Reise

§901 B 2. p. 1009 korte Beskrivelse: »Mya testa ovata, mem-

branacea, candida, margine ad proboscidem protracto et reflexo;

er den smukke Skal, som opgraves vedSoget og driver ogsaa op af

Havet Sonder og Vester paa.» Udtrykkene »margine ad pro-

boscidem protracto et reflexo. synes bestemt at tyde paa Tellina

og ikke paa Thracia, der har samme Form som Myatruncata,

Dillwyn foier til Olafsens i «Z. D. prodr.. givne Diagnose

• Hinge plain without any appearance of teeth« hvad der ikke

uden Grund har foranlediget Dr. Gray til at henfore den til

Slægten Anatina; men Dillwyn har, som Prof Steenstrup

har gjort mig opmærksom paa, vistnok hentet denne Op-

lysning fra de hos Muller citerede Figurer af Olafsens Reise-

Skallen fra den indvendige Side og visende et

gsel. Olafsens Text henviser ikke til denne Figur,

er meget vanskelig at tyde; skulde man ledes

i Form i Figuren , fores Tanken lettest hen paa

Macgill.

Thorshavn (Brockd., en enkelt Skal, 21 Mm. lang, 6iMm. hiii).

73. Saxicava rugosa L.

Mytilus pboladis Mohr Isld. p. 135.

„Ligesaa hyppig paa Færo som paa Island" (Mohr).

Thorshavn (S. M.), det storste Expl. 40 Mm.

74. Abra prismatica Mtg.

Tellinula fragilissima Landt p. 289?

„Thorshavn, 10 Favne, Sand, mest Skjæl og meget stenet."

(Brockd., 2 Ex.). Fiskerbanken V. f. Færo 1 Ex., 22 Mm.

langt (Brockd.).

75. Macoma calcarea Chemn.

Tellina calcarea Chemn. VI p. 81 p. 140 (excl. fig.)

Tellina calcarea Gm. S. N. p. 3236 Nr. 38.

Mya t. ovata membranacea, candida, margine ad proboscidem

protracto reflexo: Olafsen R. t. Isld. §901 p. 1009 (non

Qgura 10 Tab. XI).
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Mya sp. Miil!. prod. Nr. 2964.

Mya membranacea Gm. p. 3222 Nr. 20.

Tellina sabulosa Spengl. Nat. SeJsk. Skrivt. 4Bd. (1798) p. 114.

„I utallig Mængde ved Færoerne" (Chemn.). „Thorshavn,

10 Favne, Sand og meest Skjæl" (Brockd.), den storste

41 Mm.

Anm. Uagtet Chemnitz ved en Feiltagelse har ladet en Thracia af-

bilde, fremgaaer det dog tydehgt af Beskrivelsen, at han har

meent en Tellina. Den kioftede Tand i Hængslet og den

skraa Boining af Skallen bagtil, som omtales i Beskrivelsen,

Tellina (Moera) pusilla Phil., Jeffr.

Tellina pygmæa Phil., Loven.

«. alba. ^. flava. y. rubro-radiala.

Færoerne (S. M. 1866).

Psammobia ferrOensis Chemn.

Concha longa ex Feroensibus Insulis: Seger Synops. Mus.

Worm. 1653. p. 33.

Conchæ longæ species ex Feroensibus insulis: Worm. Mus.

p. 253.

Concha longa Færoensium: Laurenlzen Mus. Reg. part. 1

sect. IV. Nr. 35.

Tellina Ferroensis Chemn. VI p. 79 f. 91.

Tellina Færoensis Landt p. 289.

Det af Chemnitz afbildede Expl. er „2 Tom. bredt og 1

Tom. langt*. Saa store Exemplarer som Chemnitzes og

Worms har jeg ikke seet nedsendle i den nyere Tid.

Solen CEnsis) magnus Sehura.

Scheide Knorr Vergn VI (1772) t. Vil f. 1.

Solen siliqua Chemn. VI p. 49 f. 29.

Solen siliqua var. Schrot. Einl. II p. 625.

Solen ensis vel siliqua var. Spengl. Nat. Selsk. Skr. 3 Bd.

(1794) p. 90.

Ensis magnus Schum. Essai p. 193 t. XIV f. 1!

Solen (Ensis) magnus Sch., Morch. Cat. Yoldi fase. 2, Nr. 63.



Solen siliqua L., Jeffr. Brit. Conch. p. 18.

— — Brown Ulustr. t. 13 f. 3.

r. i. arcuatus. „Shell usually smaller, more or less curved,

but equally deep relatively to the breadlh" Jeffreys Brit,

Conch. p. 19.

Solen ensis var. a. Spgl. 1. c.

Solen ensis Brown III. t. 13 f. 10.

„Langfisknr, Solen ensis. Findes især om Foraaret paa

Sandet ved Sorvaag; de spises" (Svabo). ,, Solen ensis,

Langskjel. Findes staaende i Sandet i Kollefjordsbugten

og ved Sorvaag. Paa sidste Sted spises den" (Landt

p. 625). Chemnitz anforer, at de storste og bedste Ex-

emplarer erholdes fra Færoerne.

Chemnitz angiver Storreisen til 8J Tom. og 1 T. 4 L.

Schroter — — - g — i\

Spengler — — . 71 _,

Sorvaag (Stp.); „Thorshavn, 10 Favne, Sand og Steen« i

Skal af var. 1 (Brockd.; jfr. Jeffr. Brit. Conch.).

Jeg har optaget Schumachers Benævnelse for denne Form,

som jeg anseer for en selvstændig Art, da jeg ikke har

seet tydelige Overgange fra den til den Linneiske

S. siliqua^ der forekommer i Middelhavet. Jeg har

sammenlignet en stor Deel Exeraplarer , især i Apo-

theker A. Benzons Samling; men da Tænderne næsten

altid ere beskadigede, har jeg ikke kunnet overbevise mig

om de mindre, stærkere krummede Former hore til S.

ensis L. Det er endog vanskeligt at drage en Grændse mellem

de rette og kriimme Exemplarer. Solen magnus Sch. synes at

forholde sig til Solen ensis L. som Mya truncata til M.

arenaria. — At Jeffreys citerer Færoerne som Findested for

Hovedarten, beroer vistnok udelukkende paa Landt.

Yenus iTimoclea) ovala Pennt.

Sudero, i Skal (Stp.). „Havnen ved Thorshavn, 10 Favne,

Steenbund med lidt Sand*, to halve Skaller (Brockd.).



80. Venus (Chamelea) striatula D. Costa,

var. 1. r. laminosa Turt.

Fiskerbanken vest for Færo (Mus. Univ.).

81. Venus iPullastra) virago Loven.

Peclunculus fasciatus Dale (teste Jeffr.).

Venus grisea Landt p. 389?

„Paa Bunden afVestmanhavnsfjorden« (Landt). Færoerne (S.M.).

Anm. Vejlus grisea Spgl. Schråter i Wiedemans Archiv. f. Zool. u.

Zootomie, 2 Band 2 Heft. (1802) p. 137, er sandsynligvis Venus

82. Dosinia spuria Gm.

Cognata Veneris pensylvanicæ Chemn. VIII f. 399.

Venus spuria Gm. S. N. p. 3284 Nr. 72.

Venus lincta Pult., Jeffr. Br. Conch. II p. 330.

a. orbicularis; 33 Mm. lang, 32 Mm. hoi.

jS. ovalis; 33 Mm. lang, neppe 31 Mm. hoi,

Artemis compta Loven Ind. p. 32.

Thorshavn, enkelte Skaller(Brockd., S.M.). Færoerne (Chemn.).

83. Lucina borealis L.

Lucina radula Mtg., F. & H.

Færoerne (Forch., Brockd., S. M.), enkelte Skaller.

84. Thyatira Sarsii Phil.

.1 Skal (12 Mm. lang) med afbrækket Hængsel (Brockd.).

85. Cardium (^Acanthocardid) echinatum L.

„Jaakus Skjel er en Cardium" Svabo.

Cardium echinatum, Jaakuskjel Landt p. 289.

Færoerne (Chemn.). Landt fandt en Deel ved Qualbo.

Udenfor Sandvaag (Stp.) ; Thorshavn, en enkelt Skal (Brockd.).

86. Cardium iCerastoderma) edule L.

Cardium edule, Jaakuskjel Mohr Island p. 129.

Færoerne (Mohr). Et Exemplar med Dyr, 19 Mm. langt,

omtrent 16 Mm. hoit (S. M.).

87. Cardium {Cerasloderma} fasciatum Mtg.

Kollefjord 1 Ex. (Stp.); Thorshavn (Brockd. jvf. Jeffr. Br.

Conch. II p.282).



Cardium (Cerastoderma) nodosum Turt.

C. punctatum „Brochi" Sow. 111. Ind,

Thorshavn (7 Ex., Brockd.)

Anm. Jeffreys

Cyprina islandica L.

Kufiskur, Venus islandica Svabo.

Venus islandica, Kuskjel Landl p. 289.

Venus Ferroensis, die ferroensische Venusoiuschel , Bol-

len Verz. (1798) p. 180 Nr. 285; id. lib. ed. 2 (1819)

p. 126 Nr. 283.

Chemnitz havde sine bedste og storste Exemplarer, 4Tom. brede

og 3| Tom. lange, fra Færoerne. (Ch. VI p. 341).

„I Qualboe paa Suderoen ere de ikke sjeldne. Del er

kun paa faa Steder, at de efter en stærk Brænding drive

ind paa Bugten, Nogle mene sig at have den Erfaring, at

naar de under Inddrivningen vilde vade efter dem, skulle

de synke i Sandet eller blive borte" (Svabo). Det er mig

dog ikke bekjendt, at Cyprina kan nedgrave sig i Sandet med

Lethed. Derimod kan Solen nedgrave sig med over-

ordentlig Hurtighed i Sandet, efterat have naaet et passende

Sted ved favnelange Spring, frembragte ved Hjelp af Van-

det, som den udskyder af Aanderorene. Jeg formoder

derfor, al denne sidste maaskee snarest kunde ligge til

Grund for denne Deel af Svabos Beretning.



„Er temmelig almindelig ved Strandkanten" (Landl).

S, M, har sendt mange store Expl.

91. Astarie compressa L.

A. elliptica Brown.

En halv Skal af et meget ungt Expl., 8 Mm. (Brockd.).

92. Astarie CTridonta) semisulcata Leach.

Venus borealis Chemn. VII f. 412.

Venus borealis Landt p. 289.

Astarte corrugata Brown.

Tridonta borealis Schum. Essai p. 147, t. 17 f. l.l

„Opfisket paa Bunden af Vestmanhavns Fjorden" (Landt).

Færoerne (Schum.).

Et raeget stort Expl. fra P. Holm er 40 Mm. langt, 35 Mm.

hoit og den itubrudte Skalvæg 4 Mm. tyk. -

Anni. Chemnitz angiver Færoerne og Island som Findested for de tre

912 er Astarte semisidcaia Leach, A. islandica Desli. i Cuv.

og Storrelsen Astarte crehricostata Forbes, formodentlig fra

Island. Fig. 414 er Astarte scotica Mtg., maaske fra Færo.

93. Astarte (Nicania) Montagui Dillwyn.

Astarte compressa Mtg., Jeffr.. non L,

Sudero (Stp.); „Thorshavn, Sand og mest Skjæl, 10 Favne,

meget stenet" (Brockd.).

o. altior.

Fiskerbanken vest for Færo (Brockd.).

94. Montacuta bidentata Mtg.

Sando (Rostrup, i Expl.).

95. Pectunculus glycimeris L., Sow. III. Ind. t. 25 f. 11.

Pectunculus pilosus Brown. III. t. 25 f. 11.

En halv Skal i Sysselmand Mullers Samling.

96. Nucula nucleus L.

„Færoerne, 10 Fv. Steenbund og Sand« (Brockd., 20 Ex.;

jvnf. Jeffr. Brit. Concb. II p. 145).

97. Nucula tennis Montg.

Midtvaag, 1 Ex, (Stp.).



98. åfodiolaria nigra Gray.

Modiolaria striatula („L, Mantiss.") Beck Voy. en Isld. el

Gronid. t. 17 f. 3.

Thorshavn (Brockd., et Expl., 36 Mm. langt; S. M.).

99. Modiola (Volsella) umbilicata Pennant.

Mytilus curvirostratus D. Costa.

Modiola vulgaris Fierag., Loven.

Ova, Mytilus barbatus Svabo.

Mytilus modiolus, Ova Landt p. 290.

„Man regner her tre Sorter eller Artforandringer af denne

Skælfisk:

Runjtriqua*) ^ som skal have hvidere og fastere Kjod, og

den bedste Smag;

Rejriqua**)^ som har rcidere og losere Kjod, og slettere

Smag, og endelig

Blajkja^ som skal være en Mellemart. Udvendig er den

kun adskillelig ved dens mere bugede eller sammen-

trykkede Skal.

,,De gives mangesteds i Færo, skjondt ikke i nogen be-

tydelig Mængde. Efter en stærk Brænding eller Sobrud

findes de ofte inddrevne paa Bugterne, og ikke sjelden

hængende faste ved Roden af Fucus digitatus. Man tager

dem op ved Strandkanten, ved Ebbe, enten med bare

Hænder, eller og, om Vandet er for dybt, med et forklig-

nende Redskab. Krosfisken skal være dens Fjende, og

gjerne finder man dem paa de Steder, hvor denne Skæl-

fisk opholder sig. Undertiden finder man Fisken aldeles

fortæret, og Skællene hele, men fulde af Sand, da den

kaldes Sandkrumme" (Svabo).

,,Er ei saa almindelig som Mytilus; den er 3 å 4 Gange

sliirre, er ogsaa god at spise, skjondt ei saa fiin i Kjodet.
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Den sidder gjerne under Rodderne paa store Tangstokke"

(Landt).

Store Expl. fra Thorshavn, 110 Mnn. lange (Brockd.).

jun. Mylilus barbatus L., aut,

< „Mens den er liden kaldes den Evilingur" (Svabo).

„Mytilus barbatus ligner meget M. modiolus, og kunde synes

dens Unge; den kaldes derfor paa Færo Ovulingur o:

Ove-Unge" (Mohr. Isld. p. 134).

„Mytilus barbatus, Ovulingur, er mere sjelden. Man troer

her, at denne er en Unge af M. modiolus" (Landt p. 290).

Anm. Skjondt Pennant har begrundet sin Art paa en hyppigt fore-

kommende monstros Indboining af Skalranden, der hvor Byssus

træder ud, har jeg dog troet at hans Navn bor beholdes som

det ældste. Mytilus modiolus L. er en ostindisk Art.

100. Mytilus edulis L.

Kréaklingur, Mytilus edulis Svabo.

Mytilus edulis, Kréaklingur, spiselig Musling Landt p. 289.

Svabo siger, at ,,den findes mangesteds i Færo, især ved

Hoyvig paa Stromoen, Ore paa Osteroen, Siirvaag paa

Vaagoen og Saksen. Paa det forste Sted skal man have

erhvervet sig den Erfaring, at de voxe i 3 Aar, trives vel

og formere sig stærkt, ej alene naar Mælk af golde Koer,

men især Mask, ved stille Vejr og Si), nedsænkes over

dem; ere periodiske og berettes at flytte bort og komme

igjen, naar anden Velsignelse slaaer fejl. Om deres smaa

Krebs, samt storre Fedme i tiltagende Maane, har man

her den samme Erfaring, som i andre Lande. De ere en

ikke uvigtig Artikel i Huusholdningen paa disse Steder.^'

Ifolge Mohr (Island p. 133) „bringes en stor Deel til

Thorshavn, hvor de betales godt; der syltes de ned i

Eddike og forvares til ved Leilighed at bruges som Bi-Ret."

Ifolge Samme benyttedes Skallerne til Kalk i ældre Tid;

som et Vidnesbyrd om denne Kalks Styrke anfores en

Kirke paa Færo, som Munkene havde begyndt at opfore

kort I



; ^den findes paa adskillige Steder især

101. Lima {Limatula) subauricutata Mtg., Jeffr.

Lima sulculus Leacfa, Loven.

En halv Skal fra S. M. i A. B.s Samling.

102. Pecten opercularis L.

Pecten opercularis, „Ruibo-Skiæl, Mohr" Mull. prod. p. 248

Nr. 2997.

Rujpuskjæl, pecten islandicus Svabo.

Pecten islandicus, Rujpuskjel Landt p. 289.

,,De tomme Skæl findes undertiden ved Stranden men

ikke i nogen Mængde" (Svabo).

„Tomme Skaller findes undertiden ved Strandkanten"

(Landt).

KoUefjord et Ex., li Tomme (Stp.).

Meget store Exemplarer fra S. M.; Fiskerbanken v. f.

Færoerne (Brockd.).

103. Pecten striatus Mull.

Pecten reticulatus Chemn. XI f. 2039—40.

Thorshavn, 10 Favne, en halv Skal (Brockd.; jvnf. Jeffr.

Br. Conch. H p. 70).

104. Pecten {Himites) distortus D. Costa.

Pecten pusio Pennt.

En halv Skal fra Færoerne, næsten ukjendelig paa Grund

af dens usædvanlige Tykkelse og Storrelse, meddelt af Adj.

Feddersen. Et meget smukt Expl. S. M. 1867.

105. Anomia squamula L.

Anomia squamula Chemn. VIII p. 88 f. 696.

Anomia patelliformis Svabo?

An. squamula, Glugga-Skiel Mohr Isld. p. 131 Nr. 325-

var. 1. Anomia punctata Chemn. VIII p. 11 & 88 f. 698.

Anomia avenacea xMobr Isld. p. 131 Nr. 327.



?Anomia relusa Mohr Isid, p. 131 Nr. 326.

„Fandtes paa en slor Balanus, opUsket ved Thorshavn"

(Svabo). Chemnitzes Samler paa Færoerne havde taget denne

Art tilligemed var. 1 „paa den store Modiola-Musling.«

Mohr har ofte seet de tre af ham som islandske anfiJrte

Anomier ,,i Færo, hvor de almindelig sidde paa andre

Skjelfiske, som trækkes op af Havet, besynderlig dem paa

den store Lepas, som den de fleste Tider snylter sig ind

paa". Landt anforer, at ,,den sidder paa smaa Stene i

Bunden sammesteds som ^Liden Osters, Ostrea*) minula",

som han har ophentet fra Bunden i Vestmanhavnsfjorden

nærmest ved Vaago-Siden." Sandvaag (Stp.).

Anomia ephippium L.

Et Ex. af en Anomia i Fabricii Samling fra Færoerne horer

maaske til denne Art.

Anomia patelliformis L.

Et Ex. (S. M.).

Brachionopoda.

Rhynchonella rostrum psittaci Chemn.

Terebratula psittacea Gm., Lam.

„Occuring in Greenland and the Feroe Islands and

half-way between these Islands and Denmark" (Sow. & Beck

Geol. Transact. 2 Ser. vol. 6 p. 137).

A n m. • Anomia retusa' L., som er en Terebratulina, anfofer Mohr som

forekommende paa Færoerne, men det er neppe tvivlsomt.



Under Trykningen af denne Afhandling har Hr. Sysselmand

Iler nedsendt folgende nye Bidrag til Færoernes Bliiddyr-

110. Cylichna Sarsii Phil.

112. Macoma ovata Sow. Min. Conch. tab. 161 f. 2. 19 Mm.

lang; 13J Mm. hoi.

Da de to sidstnævnte afvige betydeligt tra de mig be-

kjendte levende Former, formoder jeg, at de svare til

Former, der levede i Cragtiden. Woods „Crag Mollusca"

part. 2 har jeg imidlertid ikke kunnet benytte.

Fremdeles:

Et meget stort Expl. af Fusus despectus L., der i alle

Henseender svarer til Exemplarer fra Uddevallabakkerne,

saavel i Slorrelse som Sculptur og Skallens Tyndhed.

Littorina littorea L. et stort Expl. Axen 24 Mm.

Tritonium undatum L. pathologiske Expl.
,

T. scalaris, suturis canaliculatis. 3 Ex. af 50 Mm. Længde. 1

Hr. A. Bergh har endvidere sendt fra Sudero: ;

Hyalinia aUiaria Mill. 3 Ex.

Limnæa peregra Mull. 12 Ex. Det storsle 11 Mm. langt.

113. Pisidium pulchellum Jenyns. 3 Ex.

var. compressa, umbones lævigati, zona natieali sulcis pro-
,

fundis approximatis 5—6.

Endelig har Hr. Stud. C. Feilberg medbragt fra Færoerne

: pilosa Mull.

'



Om de ved Færoerne forekommende Blæksprutteformer har

jeg af Hr. Prof. J. Steenstrup modtagel folgende Optegnelser:

115. ,yUetedone cirrosa Lmk.

Smlgn. Steenstrup, Heclocotjldannelsen o.s. v., K. D. Vid.

Selsk. Skr. 5te Række 4de Bd. (1856). S, 206 (Særtr.

S. 22).

Af denne Art, den eneste fra Færoerne hidtil kjendte

Octopod-Blæksprutte, har det Zoologiske Museum modtaget

3 Exempl. i de sidste 13 Aar, alle nedsendte af Hr. Sys-

selmand Muller; det ene af dem var udskaaret af en

Torskemave. Individerne slemme i Udseende aldeles over-

eens med skandinaviske og engelske; de ere alle Hunner.

116. Sepiola atlantica D'Orb.

Ogsaa denne Arl, der ikke for var funden ved Færo,

har det Zoolog. Museum modlaget fra Hr. Sysselmand

Muller, men kun i eet Exemplar, en Han. Den er ved

det fjerde Armpars Udstyr med Gre Rader af Sugekopper

i den yderste Fjerdedel, istedenfor med to, en vel erkjen-

delig Art. Om dens Forekomst ved de skandinaviske Ky-

ster har jeg kunnet overbevise mig i Museet i Stokholm,

hvor jeg ved Prof. Loven s Velvillie har kunnet undersoge

tvende Exemplarer fra Bohuslæn. I sit hele Ydre ligner

den Sepiola Rondeletii^ saaledes som denne Art optræder

ved Englands, Skandinaviens og vore Kyster, men ikke

den Form; der er saa almindelig i Middelhavet. 1 sidst-

nævnte Hav gives der ogsaa en Sepiola med flere Rækker

Sugekopper paa Bugarmen, nemlig i dennes alleryderste

Spids, men denne Art er aldeles forskjellig fra S. atlantica

og er uden Tvivl S. Oweniana DOrb.

tl7. Ommatostrephes todarus (Rafin.).

„Hogguslokkur« paaFæresk (Svabos ogLandts Sepia loligo).

Den er ikke sjelden bleven nedsendt fra Færoerne, og den



Levninger af den findes da ofte i de storre Fisks Maver.

Allerede Svabo anforer om den: „Mærkes mod Hosten

især i Mængde, hvor Seyfiskeriet gaaer godt for sig", og

hos Landt lilfoies: „Dette er et fortrædeligt Insekt for

Færoboerne, thi naar det indfinder sig i Mængde i Vige

eller Fjorde, hindrer det Seyen fra at bide paa Krogen,

saa at Fiskerne underliden maae roe til Lands med

Gonatus Fabricii (Licht.).

En Gonatus, saa lig G. Fabricii, at jeg ikke har kunnet

adskille den derfra, er i mindre Exemplarer en enkelt Gang

taget paa Hoiden af og ikke meget langt fra de færoske

Kyster. Denne Art bor dog derfor ikke regnes til den

færoske Molluskefauna, ligesaalidt som

Cranchia megalops Prosch.

Prosch K.D. Vid. Selsk. Skrift. 5te Række, 1 B. (1847)

S. 64 T. fig. 4—6.

Morch Nat. Foren. Vid. Meddel. 1850. S. 58.

Steen s trup Overs. ov. R. D. Vid. Selsk. Forh. 1861.

S. 77—78.

De forst beskrevne Exemplarer angav Capt. Hol b o II at

have taget vest for Færoerne (i 1844); senere har Museet

faaet Arten fra det nordlige Atlanterhav, men ikke paa

Færoernes Hoide, og langt fra de færoske Kyster.

Endnu mindre bor de talrige Arter af Cephalopoder, som

findes i Maverne af de paa Færoerne inddrevne eller fangede

Grindhvaler og Doglinger, regnes med til 0ernes Fauna,

da de kun undtagelsesvis ere af disse Tandhvaler tagne

nærmere ved Kysterne, men rumsoes eller dog længere

ude i Havet. Da man endnu hyppigt finder angivet, at

det er de fra Kysterne bekjendte Former af Blæksprutter,

Sepia, Loligo og Octopus, der tjene disse

Næring, og dette er en stor Vildfarelse,

Hvalarter til"



erindre om, at dette ikke engang er Tilfældet med Grind-

bvalen, i hvis Mave del er Hornkjæber af Ommatostrephes-

Arter der findes hyppigt sammen med O ny ch o teu thi-

dernes og lignende Formers, altsaa ikke Kjæber af littorale,

men af oceaniske Blæksprutter; i Doglingens Maver ere

Kjæberne af de sidstnævnte Former rene Undtagelser, og de

Tusinder af Kjæber, der i Reglen findes i een eneste Dog-

lingemave, tilhore over et halvt Dusin forskjellige Arter af

Enoploteuthidernes og de saakaldte Loligopsiders

Familier; alle ere de Former, der i strengeste Forstand

ere Rumsoes- og Dybvandsdyr, men hvoraf flere vistnok

endnu ere nye for Videnskaben,

Af lignende Grunde henforer jeg heller ikke

Spirula fragilis LmV. til den færoske Fauna, da Dyret ikke

alene, som de foregaaende, hiirer det aabne Hav til, men

endog tilhorer Bælter at dette, der ikke naae op til Fær-

oerne, om end Skallerne ofte i Mængde kunne drive til

disses Kyster og opkastes paa dem." J. Stp.



Sammenlignende 0?ersigt over de færdske og islandske

Bloddjrarters Udbredning.

Nr. 1—16 ere Land- og Ferskvandsarter ; de ovrige Ferskvandsarter findes under

Nr. 148—61. Nr. 36—39 og 184—85 ere pelagiske Former; de ovrige littorale.
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- violacea Migh
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136. Dosinia spuria Chemn. -

137. Corbulomya Steenstrupii !
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142. Thyatira Sarsii Phil
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144. Cardium gronlandicum Chemn..
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149. Pisidium pusillum Je
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153. Cyprina islandlca L.



ISO. Rhynchonella

»strephts Toihiru

. Fabiicii Licht

Jill

Af ovenstaaende Sammenstilling at Alternes Forekomst ^

Grenland. Island, Færo, Skotland, England og Danmark frc

gaaer del, at af de ovenfor anlorle 117 færoske Arter lin(

109 i Skotland, 90 i Danmark eller ved dets Kysler, 99 i Er

land, 81 paa eller ved Island og 42 i Gronland; men n



der tages Flensyn til Varieteterne, er Overeensstemmelsen med

Skotland endnu stiirre.

A. Folgende Arter findes ikke nord for Færo:

Rissoa striata^ R. punctura, Trochus zizyphinus^ T. umbili-

calis , Patella vulgata , Chiton marginatus , Ch. Hanleyt
,

Doris coccinea, Venus striatula^ Cardium nodosum^ Nucula

nucleus, Peden opercularis^ P. striatus, P. distortus.

B. Folgende Slægter findes ikke nord for Færo:

Cypræa, Marsenia, Xylotrya^ Cochlodesma, Tellina (Mæra),

Psammobia, Solen*), Pedunculus, Lucina og Heledone.

C. Folgende Arter findes nu ikke syd for Færo ved

Storbriltaniens Kyster:

Natica affinis (ingen Art med Kalklaag forekommer forend

ved Portugal), Fusus despectus?, Lepeta cæca og Clio pyrami-

data-, derimod levede disse Arter i den yngre(?) Crag-Tid

sammen med de under A og B anforte Arter.

C. J. A. Thudén („Om de i Bohusians postpliocena eller

glaciala formation forekomraande mollusker" Gotheborg 1866) om-

taler p. 27 Cardium norvegicum Spgl. og Peden furtivus Loven

som forekommende ved Færoerne, — forstnævnte urigtigen ifolge

det ovenfor anforte Citat af Jeffreys „British Conchology", sidst-

nævnte efter et Expl., som jeg anseer for P. tigerinus xMull.
,

i

Universitetets Samling, hvis Localitet dog ikke forekommer mig

saa sikker, at jeg har turdet oplage den i nærværende For-

tegnelse.

1 a^Solen islandicm (cum Jiospite): 1
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Grev Yoldi erholdt færoske Conchylier 1827—29 af den

daværende Amtmand paa Færo , Kammerjunker Tillisch, f. Ex.

Trichotropis acuminatus og maaske den ovenfor (S. 83) omtalte

Fusus islandicus.

Paa Indsiden af en Cyprina islandica findes 5 eller 6 ,,Æg-

masser af Trophon fra Færo" (Stp.). De kunne beskrives saa-

ledes : Ootheca: Capsula solitaria orbicularis convexa cerea, peri-

pheria membranacea, pullos circiter decem continens. Tesla foe-

talis alba polita piriformis, anfraclubus duobus subsolutis, apice

obliquo; anfractus ultimus postice acutangulus, carina obsoleta

canalis brevis; columella torta. Long. Ig Mm.

Corhuiomya Steenstrupii n. sp.

T. alba oblongo-ovalis subæquilateralis, pars posterior bre-

r; margo dorsalis et ventralis fere paralleli; umbones parum

em palliarem adnatus, po-

superans; impressio muscu-

laris anticus angustissimus, posticus rotundus; stratum internum

juxta umbones valde incrassatum.

Long. 10 Mm.; alt. 5^ Mm. (En anden afbrækket Skal er

11 Mm. lang og 6| Mm. hoi).

Island (Stp.): To halve Skaller, der synes at være tagne af

en Fiskemave; det mindste Expl. er gjennemboret i Sinusregionen

af en Gasteropod.

Denne Slægt har hidtil været anseet for uddiJd og eien- :

dommelig for den belgiske og engelske Cragformation. Nærvæ-
^

rende Art stemmer saavel i Hængslets Tandforhold som i Henseende ]

til den ydre Form og de periodiske Tilvæxtfurer med en eller to ;

Arter af Slægten, som forekomme i den islandske Crag. De is-

landske fossile Arter opnaae en Storreise af henved 30 Mna.

Længde og 15 Mm. Hoide og ere saaledes meget storre end de
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af Sowerby og Nyst*) afbildede Exemplarer. Hvorvidt de her

bestrevne Exemplarer ere fuldvoxne er maaske tvivlsomt, men

jeg troer dog at Tilvæxlstriberne antyde, at de ere næsten ud-

voxne. Ifolge Sowerbys og Nysts Afbildninger er Sinus paa de

fossile Arter langt kortere, neppe en Trediedeel af Dybden paa

Ervillia castanea Mtg., der Gndes temmelig hyppigt ved Eng-

lands og Portugals Kyster, men uden Dyr, stemmer ganske med

Corbulomya Steenstrupii i Henseende til Dybden af Sinus og

Hængseltænderne, men adskiller sig fra denne ved Skallens glatte

Overflade. Forovrigt er Corbulomya neppe andet end en arktisk

Repræsentant for Slægten Ervillia.

I Corbulomya complanata Sow. Min. Conch. t. 362 f. 7. iNyst. Coq. foss.



Hypopityeæ (Kl.) mexicanæ et cenlrali-

Joh. Lange.

irtil Tab. I & II.)

Trib. /. Pyroleæ.

Chimaphila COrymbosa (Pursh, Bertol.) Alefeld, Linnæa

vol. 28 (1856) p 81 , Ch. umbellata var. mexicana DC Prodr.

VII, 2, p. 775.

Mexico: in iiionte Orizaba ad Vacqueria del jacal (alt. 10,000')

Sept. 1841 florigeram legit beatus Liebmann! (Anlea jam

indicala fult ex eodem monte Orizaba (Alef. I. c. ex herb. Hook.)

et ad urbem Mexico (DC. Prodr.).

Ch. macuiata Pursh var. acuminaia Lge. differt a

formå speciel typica foliis elongato-lanceoiatis , longe acuminatis,

serraturis foliorum (6—10 in quovis latere) magis adpressis.

Mexico: Alpatlahua (7500'); in monte Cumbre de Solaga

(dep. Oajaca) Aug. c. fl. ; inter S. Miguel et la Galera Oct. c.

fl. legit beat. Liebmann!

Obs. Formå typica, quæ in herb. Liebm. quoque adest e

regno Mexicano (Sierra Madre, leg. Seema n n!) et quæ præterea

pluribus locis Mexicanis indicatur (Alef. 1. c. p. 84) ,
differl a

speciminibus Liebmannianis foliis brevioribus, lanceolato-ovatis v.

ellipticis, acutis (neque acuminatis), magis argute patuleque ser-

latæ^f quæ ex America boreali possideo (Connecticut, Asa Gray!),

etsi paulo majora quam specimina a Seemannio lecta, tamen his
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el descriptioni accuratæ Alefeldii 1. c. magis accedunt quam

formæ a Liebmannio collectæ.

Pyrola (Thelaia) Liebmanni Lge. n. sp., Tab. I,

foliis coriaceis, ovalo-elliplicis v. ovalibus, aculis v. obtiisiusculis,

in petiolum eidem subæquilongum decurrente ; scapo firmo,

^emiamplexicaulibus munito ; bracteis a basi latiore lanceolalis, acu-

luinatis, pedicello cernuo longioribus; sepalis elliptico-lanceolatis,

tcuminatis, corollå vix duplo brevioribus; petalis obovato-orbicu-

laiibus, concavis; staminibus corollå brevioribus, antheris oblon-

gis, apice in tubulum brevem, poris duobus obovatis(»aiiiygdaliformi-

bus") dehisceritem, subito constrictis; stylo curvato exserto, sub

stigmate quinquelobo in annulum horizontaliter truncatum dilatato;

capsula depresse globosa, stylo persistente deflexo coronata; semi-

nibus arillo hine lineari, illinc infundibuliformi-dilalato cinctis.

'Mexico: Pico de Orizaba ad Vacqueria del jacal (alt. 10,000');

Joya
; Sempoaltepec; Cerro de S. Felipe et S. Miguel (dep.

Oajaca) Mai.—Jul. c. fl., Sept.— Oct. frucliferam invenit Lieb-

tosulala,interdum duorum annorumsubsequentiumpersistentia, brevi

spatio inler se remota, interjectis squamis fuscis, membranareo-

scariosis, concavis, lanceolalis, acuminatis v. cuspidatis. Folio-

rum lamina in petiolum decurrens, plerumque eidem æquilonga,

raro eodem longior, sæpius brevior, (petiolus 12—16'" longus,

lamina 8— 16'" longa, 6— 12'" lata), formå foliorum varia: in spe-

ciminibus aliis elliptica , acutiuscula, in aliis fere ovalia, obtusa,

coriacea, margine incrassato el revoluto regulariter quidem , sed

minute et remote crenata, nervis secundariis 3—6 ad utrumque latus

nervi medii percursa (nervis tertiariis in denticulos excurrenti-

^»s). Scapus 6—10" allus, angulato-striatus, rectus rel sæpius

Bexuosus
, squamis 2—3 ad basin, 1—3 in reliqua scapi parle,

i interfoliaribus oranino similibus obtectus; racemus 8—15-
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florus, floribus inferioribus remolis. Bracteæ lanceolatæ, longe

acuminalæ, pedicelio longiores. Sepala lanceolala, acurainata,

margine rainule denliculata, pedicelio cernuo subæquilonga vel

eodem breviora. Corolla magnitudine et formå P. rotundi-

foliæ similis (color ejusdem in speciminibus siccis discerni non

potesl). Antheræ cereo-Oavæ, hine apiculatæ, illinc in tubulum

brevem subincurvum, dorso bisaccatum, antice biporosum (poris

„amygdaliformibus") subito constrictæ; filatnenta antheris duplo

triplove longiora, in flore juniore inflexa, complanata, basi dila-

tata, apicem versus dorso sub tubulo bisaccato inserta. Stylut

calyce duplo, corollå parum longior, incurvus, in capsula matura

persistens et tum reflexus, superne incrassatus et sub stigmate

quinquelobo (lobis erectis) truncatus. Capsula atrofusca, nitida,

depresso-globosa et in depressione centrali stylo persistente

coronata. Semina minutissima, scobiformia, arillo laxo, elegan-

ter reticulato et inter areolas elevato-punctato, hine angustato,

obluse lineari, illinc infundibuli instar dilatato cincta.

A Pyrola rotundifolia, floræ nostræ civi, abunde differt foliis

multo angustioribus, in petiolum decurrentibus, squamis scapi magis

robusti angustioribus et longius acuminatis, bracteis pedicelio lon-

gioribus, antheris basi apiculatis, apice poris obovatis dehiscentibus

(neque mulicis, poris orbicularibus).— In dissertalione sua de Pyro-

laceis („Ueber die Familie der Pyrolaceen, insbesondere die Unter-

familie der Pyroleen«, Linnæa 1856, p. l)cel. Al efeld duas Thelaiæ

species e Mexico oriundas nostræ haud parum affines descripsit.

Quarum altera, P. (Thelaia) Sartorii Alef. 1. c. p. 30, in eodem

monteOrizaba (vel Citlaltepetl?) lecta (Sartorius) satis superque

recedit a nostra caule humiliore (4Va" longo), foliis integerrimis,

in petiolum non decurrentibus, squamis scapi truncatis apice

mucronatis, racemo brevi quadrifloro, sepalis exacte ovatis, stylo

corollam æquante , sub stigmate brevissirao oblique truncato.

Altera vero, magis, ut videtur, affinis, Thelaia angustifolia Alef.

(I. c. p. 52), cujus specimina (rarissime ut videtur in herbariis

vidi, ex descriptione I. c. data tamen diflfert a

I
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nostra foliis submembranaceis, lanceolalo-ellipticis, petiolum duplo

V. ultra excedentibus (pet. 8—15'", lam. 19 — 23'" long.),

pedicellis calyce brevioribus (nec eidem æquilongis) , bracteis

triangulari-ovatis, acutis (neque lanceolatis, longe acuminatis),

sepalis æquicruraliter ovatis, aculis (neque lanceolatis acuminatis),

stjio coroljå campanulatå breviore (in nostra stylus exsertus,

corolla vil campanulatå dicenda). Ceterum confileor, diflFerentias

supra expositas baud esse tam graves, quin observatione ulleriore

si probaretur, descriptionera Th. angustifoliæ esse modificandara,

nostra forsan ad hane speciem , montium Alexicanorum quoque

incolam(Orizaba, Lin den, Gale o lti;Oajaca Gal.) tum esset refe-

renda, quod tamen, ob dcfectum speciminum hujus authenticorum,

pro tempore dijudicare nequeo. Reliquæ species ad subgenus

Thelaiæ pertinentes adhuc magis differunt. — Cum beatus Lieb-
mann in herbario suo nullo nomine speciGco designaverat hane

speciem, quam ad interim distinxi, nomen ejusdera celeberrimo

inventori merito dfcandura esse habui.

Actinocyclus »ecundus (L.) Klolzsch, Monatsber. der

Berl. Akad. 1857, p. 14*), Pyrola sccundaL., Alef. 1. c. p. 18, var.

elador Lge. Differt a forraa vulgari, per Europam late di-

spersa, statura elatiore (totius plantæ longitudo 6-12"), foliis

hypogynas, qua nota Pyrola i

id Monotropeas quasi spectans, pi ures a

a reliquis Pyrolæ speciebus separandam

a creare {Thelaia et Amelia Alef.) mihi præ-

magis cum Patres, quibus nomen Liniiæa-

hanc præ reliquis Pyrolæ speciebus i
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(sæpius elliplicis) magis acutis, interdum miicronatis , densius

magisque distincte serratis, serraluris patulis; scapo longiore

(5—6" longoj, racemo magis laxifloro (c, 2—3" longo), pedi-

cellis longioribus, valde refracto - pendulis, stigmatis cruribus

crassioribus magisque dilatatis, seminibus longioribus magisque

curvalis.

Mexico: La Hoya (7—80000 Julio 1841 Horigeram, in

naonte Orizaba ad Vacqueria del jacal (10,000') Sept. 1841

florigeram el fructiferam legit beat, Liebmann! (Probabiliter

Pyrola secunda ex eodem monte Orizaba (alt. 9500') indicata,

Linden et Galeotti in herb. Hook. ex Alef. 1. c, ad eandem

formam pertinet).

Haud parum quidem recedunt specimina Liebmanniana, in

montibus Mexicanis lecta, a formå nostra vulgari hujus speciei,

sed characteres supra indicati vix ita graves sunt, ut specifice

distinctam esse censeam, immo notæ plurimæ a differentia prin-

cipali o: a dimensionibus totius plantæ majoribiis pendere videntur.

Igitur hæc formå speciei maxime evoluta habenda est, neque

desunt e contrario formæ, imprimis ex Europa maxime boreali

et Sibiria, magis minusve diminutæ, quæ haud minus a formå

typica recedunt et tum pari jure quo hæc distinguendæ erunt.

Ita V. c. formå dicta dispersiflora Norman (ind. suppl. Norveg.

arct. p. 26) statura humiii, foliis minoribus et præcipue floribus

dispersis (non secundis) haud parum a typo diflert. Magis ad-

buc a formå typica divergunt specimina ad flumen Boganida Si-

biriæ (lat. bor. 71° 15') lecta (exped. Sibir. acad. Petropol. 1843)

foliis minimis, ovato-orbicularibus, parce serrulatis, racemo brevi

paucifloro, scapi squamis brevioribus ae latioribus etc. Itaque,

ducibus cell. Alefeld (I. c. p. 24) et Norman (1. c.) oranes

hasce formas, inter quas transitus non desun, ad uiiam fan-

demque speciem referendas esse non dubito.
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Præter species supra enumeratas cel. Alefeld in monogra-

phia laudata non nisi duas Pyroleas e regno Mexicano indicat,

nempe supra commeraoratas Thelaiæ species {Sartorii et angu-

stifolia). Numerus igitur Pyrolearum in Mexico indigenarura,

quatenus hucusque constat, ad sex species reducitur, quæ omnes,

quantum ex indicationibus cel. Alefeldii nec non e schedulis

Liebmannianis conjicere licet, in montibus editioribus Mexicanis

vigent. Forsan quoque terminus Pyrolearum meridiem versus in

ipso regno Mexicano quærendus est, saltem neque ex America

centrali neque e regionibus magis meridionalibus ulla species

hujus tribus nobis innotuit. E contrario boream versus numerus

Pyrolearum valde augetur; in America boreali enim inde a

regione arctica ad limites Mexici usque 15 Pyrolearum species

descriptas invenimus, qui numerus ad 18 species augetur, si

Trib. 2. Monofropeæ.

Monotropa COCCinea Zuccarini (Flora od. botan. Zeit.

1832, Beibl. p. 100). Tab. nostr. II.

In Mexico, ubi prius a Karwinsky detecta fuit, legit beat.

Liebraann, ex insula Jamaica et America centrali reportavit

Planta eximia, a beato Zuccarinio jam 1832 descripta, post

eum parum cognita fuisse videtur, saltem inter Monotropeas in

Prodromo Candolleano VII, 2 (1839) enumeratas et descriptas

non recepta est, neque, quantum scio, figura ejusdem exstat.

Zuccarinianam brevissimam*) addere descriptionem magis suc-



Scapus^ e fibrillis sublerraneis crassiusculis coralloideo-

ramosis denseque iniricatis surgens erectus v. leviter flexuosus,

Oorendi lempore apice magis minusve nutans, fnictifer rectus,

1— 3 decimelr. altus, a basi ad apicem foliis squamæformibus,

sessilibus v. semiamplexicaulibus dense obsitus. Folia caulina

infcriora breviora niagisque approximala (subimbricala), superiora

paulo magis remota et longiora (I— IV2 cenlimetr. longa), Ian-

ovata), obtusa v. a utiuscula, ba

laleralibus centrali valde approx

fluentibus). tolia fioraiia sen

congesta, florem ccultantia, p emoteque denticulata, tri-v.

obsolete quinquenervia (nervis invicera magis distantibus) ceterum

foliis caulinis quoad formam similia, interiora (sepala forsan

dicenda) exterioribus prorsus similia. Petala 5 obovala, oblu-

margine et a nervo medio subæquidistantibus), basi concaviuscula.

Stamina 10 cum glandulis hypogynis alternantia; /?/amenfa glabra,

filiformia, sicca complanata, anthera reniformes, circumcirca minu-

tissime crenulato-ciliolatæ. Germen ovato-globosum, slylo brevi

reclo, vix quartam germinis partern æquante terminatum, stigma

urceolatum, medio profunde excavatum, margine incrassato ob-

tuse quinquelobum lobis emarginatis. Capsula erecta, subglobosa,

decies sulcata, valvis 5 persistetitibus loculicide dehiscens. Semina

arillo laxo, obluse liiieari
,

pellucido
,

pulchre areolalo et inter

areolas punctalo cincta. Tota plaiita glabra, pulcherrime coc-

unifioræ, in Connecticut lectis (A. Gray) flos coiispicue major est quam

colore totius herbæ albido, Hore magis pendalo, subrefracto, foliis

floralibus paucioribus cinclo, petalis, basi præcipue, puberulo-ciliatis et

Dlameritis pubescentibus. Mbilomlnus diagnosis Zuccariniana, quam-

quam paruin completa et ad paiica modo specimina neque ea, ut vide-

tur, fructifera, confecta est, sufficit ad plantam suan

t



Levis differentia inler specimina Liebmanniana et Orstedian

sæpius lanceolato-ovata, 1

V. elliptico-ovata.

primus invenit Karwinsky (Zucc. 1. c). In silvis circa Mirador,

Fcbr. 1842, Matlaluca (dep. Veracruz) Jan. 1843, Cuesla de

Lachopa et Tepitongo (dep. Oajaca) Jun—Jul. 1842 legit beatus

b, nicaraguensis^ flos minus nulans, folia caulina late ovata,

obtusa, folia floralia plerumque laliora, sæpe subcordata.

„In silvis primævis umbrosis montis Pantasrao in prøv.

Segovia Americæ centralis«. Sched. Orstedii in herb. suo*)!

Planta hæc, unica, ut videtur, Monotropæ species in Mexico et

America centrall proveniens, ubi inter c. 13 et 20° lat. bor.

haud raro, et in locis quibusdam abundanter occurrit, in America

boreali proprie sic dicta hucusque non inventa est. Ceterum

hic tribus, æque ae præcedens, majore specierum numero in

America boreali quam in reliquis hujus terræ partibus repræsen-

latur, nam intra spatium a Canada inde ad Carolinam et Virgi-

niam usque 6 species Monotropearum**), ad 3 genera pertinen-

tes, notæ sunt, ita ut numerus totalis Monotropearum americana-

rum, qualis pro tempore constat, ad 7 (v. 6) species adscendit.

: gregarie, immo cæspite

fines regni Mexicar

lis placet, pro varic



Tabula sequens i

borealis.
Mexico.

j Jentralis.

1. Pjrole«.

4 2

4(3) !

1

1

1

^^ j^
^^ ^

Pyrola s, s, (Amelia et Thelaia)

Pterospora
i ;

21 (20) 7

i

rolearum cun

um vero, quod regnum Mexicanura 4 species

America boreali, singulam Monotropæ spec

æ, quod Americam attinet, 25 (24) species amplectitur. Ex

e Anaerica 6 species cum Europa comraunes håbet.

Tab. I. Pyrola Liebmanni Lge.

FIg. 1—2. Specimen in mente Sempoaltepec lectuni.

— 3. Specimen in Cerro de S. Felipe lectum.

— c. Flos, a parte inferiore vlsus.

— f. Tubulus antherae cam poris duobus
(

— g. Pistillum calyce cinctum.

— h. Stigma cum styli parte superiore.

— i. Capsula matura, stylo persistente cor



toccinecI Zucc.

Planta integra (magn. nat.) formæ 13. nicaragv«n

Apex plantæ florentis.

Apex plantæ fructiferæ.

d. Folia floralla.

' Pollen.

>= Germen cum glandulis hypogynis

pingendam curavit,



Trappens Bændelorme.

Af Dr. med. H. Krabbe.

ii-n Bændelorm, som ved sit eicndommelige Udseende allerede

for længe siden har tiltrukket sig Opmærksomheden og har været

let at gjenkjende, er den hos Otis tarda forekommende Taenia

villosa.

Den blev beskrevet og afbildet af Bloch*), som gav den

dette Navn paa Grund af det fryndsede Udseende af den ene

Rand, hvilket hidrorer fra at det bageste Hjorne paa den ene Side

af hvert Led er trukket ud til en smal Forlængelse. Hos 5

Trapper, som han undersogte, fandtes idetmindsle 500 i hver,

og hos en ung Fugl, der var opfostret i Fangenskab, anslog han

Ormenes Antal til omtrent 1000. Længden angiver Bloch til 4

Fod, og Leddenes Antal skulde efter hans Beregning være mindst

32,000, hvilket dog rimeligviis er omtrent 10 Gange for holt

1 under Navnet Taenia Otidis om-

havde faaet sine Exemplarer af

Han bemærkede Vanskeligheden ved at rede den ud af

de Klumper, til hvilke den let filtrer og hvoraf I

fandt den i stort Antal hos Otis tarda

den lil Taenierne med kroglos Snabel.

Abhandlung von der Erzeu!

12 og Tab. II. Figg

ium praesertim Taeniae hum
3 1782. 8. S. 54 og Tab. III. Figg, 58-

Amstelaedami 1810. 8. S. 126.
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Bremser*) og Nitzsch**) gave Afbildninger af den.

Dujardin*'*) betvivlede, at den skulde mangle Kroge paa

Snabelen.

Af denne Bændelorm findes i Landbohoiskolens Samling

Exemplarer fra Abildgaards Tid. Desuden har jeg fundet den

i stort Antal hos en Trappe fra Jylland, som (1860) dode i

Kjærbollings zoologiske Have, og den synes overhovedet at

forekomme hyppig hos denne Fugl. Ved at undersoge Hove-

det fandt jeg paa den indtrukne Snabel 14 eensdannede Kroge

af 0,024— 0,026«"n Længde, med et forholdsviis meget langt Skaft.

Lignende Former af Kroge have T. stylosa^ T. Fringillarum og flere

hidtil ikke beskrevne Arter af Bændelorme hos Scolopax rusti-

cula og Cursorius isabellinus. I Leddene er det ovale, stærkt

lysbrydende Organ (Cirrusblæren?), som ogsaa findes gjengivet

paa Blochs Afbildninger, især ioinefaldende. Kjonslemmet var

mtetsteds fremtraadt , men Kjonsaabningerne ere upaalvivlelig

eensidige, skjondt ikke meget tydelige. Æg fandtes ikke.

len med denne Bændelorm traf Bloch hos Otis

en anden Art, som han ligeledes afbildede.

kaldte den Taenia articulis conoideis og angav at have fundet

den hos mange Slags Fugle, blandt andet ogsaa hos flere Ande-

arter. Den har imidlertid ingen stærkt fremtrædende Eiendom-

meligheder og maatte derfor let kunne forvexles med andre

Bændelorme. Rudolphi henforte den til T. infundibuliformis

^oeze og fandt den ligeledes hos Trappen. Men de herhen

ende Ori opbevares i Berliner Museet, ere, hvad jeg

har havt Leilighed til at overbevise mig om, forskjellige fra den

hos Gaardhanen forekommende T. infundibuliformis og have lige-

som T. vUlosa eensidige Kjiinsaabninger. Da der hverken fand-
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les Hoveder eller Led med Æg, seer jeg mig forovrigt ikke

istand til noiere at angive dens Charaklerer. I Wiener Katalo-

get*) angives Bændelorme at være fundne een af 7 Gange hos

Otis tarda, og de ere hen forte til T. infundibuliformis.

Hos den ovenfor omtalte Trappe fra Kjærbollings zoolo-

'giske Have fandtes foruden T. villosa endnu en anden, i flere

Henseender meget mærkelig Bændelorm i et Antal af flere Hun-
dreder. Da den i Brede ikke er meget forskjellig fra T. villosa.

blev jeg forst opmærksom paa den ved længere Tid efter Ind-

samlingen at foretage en noiere Undersogelse af disse Orme.
Den havde en Længde af 20-30«>'». Der fandtes ikke noget

Hoved med de sædvanlige Fastheftningsredskaber, og jeg antog
derfor forst, at det var gaaet tabt. Sandsynligviis er dette dog
ikke Tilfældet; deels var der nemlig ikke noget Spor af Over-
rivning at see, deels, hvad der bar storre Vægt, forholdt bos
alle Exemplarer den forreste Ende sig paa selvsamme eien-

dommelige Maade, idet den havde en ganske særegen Bygning.
Leddenes Antal var forskjelligt , fra 30 til noget over 100, uden
at Bændelormens Længde stod i Forhold til disses Antal. De
6 eller 7 Led, som udgjore den forreste Deel, frembode hos
dem alle det samme Udseende; de ere ligesom de ovrige flad-

trykte, men begge deres bageste Hjorner staae ud til Siden som
sadelformede hindeagtige Vinger, der ere storst paa de mid-
terste af disse Led, men efterhaanden tabe sig, idet der overalt
er en jevn Overgang til de folgende. I den midterste Strækning
af Ormen vare Hankjonsredskaberne i Reglen vel udviklede, os
langs den ene Rand viste Kinn«i»™^.*

storre eller mindre Antal (indtil omtrent 20) Led, stærkest paa
de m.dterste af disse, medens det paa de forreste og bageste af
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dem var meer eller mindre tilbagetrukket. Kjonslemmet (den

fremkrængede Sædleder) er cylindrisk, forholdsviis stort, nemlig

0,046'""' i Tversnit og indtil 0,5""° langt; dets Overflade har en

let affaldende Beklædning af fine Torne i regelmæssigt krydsende

Rækker. Forfolger man Sædlederen ind i Leddet, seer man

den boie sig tilbage og danne en Slynge. Fra Kjonsaabningen

strækker der sig skraat fremad en oval, langstrakt Sæk. F den

bageste Deel af Leddet bemærkes to temmelig skarpt begrænd-

sede, rundagtige Organer, og imellem disse et Iredie mindre

tydeligt. Leddene tiltage nu efterhaanden i Storrelse, og i de

bageste fandtes hos adskillige af Ormene tyndhindede runde

Æg med Fosterkroge af 0,014—0,016""" Længde; disse Led, som

vare mere langstrakte, havde ved den ene eller den anden Rand

en Udbugtning, i hvilken Æggene fornemmelig vare samlede.

Et enkelt yngre Exemplar af lidt over 10""^ Længde, hos

hvilket der endnu ikke fandtes Spor til Rjonsredskaber, gav

nogen Oplysning om Leddenes Udviklingsmaade. Ormens for-

reste Ende forholdt sig som hos de mere udviklede; den havde

ganske det samme Udseende og var kun lidet mindre; men

derefter aftog Breden, saa at hele den bageste Strækning var

meget smal, ikkun 0,1«"» bred, skjondt dog tydelig og overalt

fuldkommen regelmæssigt afdeelt i Led, hvis Antal belob sig til

henved 110. Sammenholdes nu hermed, at Leddenes Antal hos

de mere udviklede Orme var desto ringere, jo mere Kjonsred-

skabernes Udvikling og dermed Leddenes Storrelse var skreden

frem i Retningen fortil, saa synes heraf sikkert at fremgaae, at

Dannelsen af samtlige Led finder Sted forinden Kjonsredska-

berne begynde at udvikle sig, og at deres Udvikling derefter

skrider frem bagfra fortil, medens de bageste Led afstodes

efterhaanden som de naae Modenhed.

Da denne Bændelorm ikke lader sig henfore til nogen hid-

til bekjendt Slægt, vilde jeg foreslaae at kalde den Idiogenes*) Otidis,

*) 'Idtoyty^s^ af særegen Slægt.
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Den forreste, med vingeagtige Fremstaacnheder forsynede Strækning

antager jeg maa tydes som dens Hoved eller Amme. yEggene

ligne ganske dem, man finder hos adskillige Arter af Taenia.j

men Leddenes Udviklingsmaade afviger fra den hos dem sædvanlige.

Ved at betragte Bremsers Fig. 13 og Nitzschs Figg. 2,

3, 5 og 6 paa de anforte Steder, fremstillende Led af T. vil-

losa med fremtraadt Kjiinslem og med meer eller mindre tyde-

lig Antydning af de indre Kjonsredskaber, paatrænger sig den

Formodning, at en Sammenblanding af denne Bændelorm med

Idiogenes Otidis kunde have fundet Sted, og om den Brem-

serske Figur anseer jeg del for hoist rimeligt, at den horer

til Idiogenes. Med Hensyn til Nitzschs Afbildninger maatle

man i saa Tilfælde antage, at Kjonsredskaberne af Idiogenes

vare tegnede ind i Led af T. villosa; jeg har idetmindste ikke

truffet paa Led af T. viltosa med Kjonsredskaber af delte Ud-

seende. Muligt var det, at Nitzsch kunde være bleven vildledt

af Bremsers Afbildning og ved sine noget schematiske Figurer

havde sogt at bringe Overeensstemmelse tilveie, og det maa

herved bemærkes, at man har vanskeligere ved at erholde et

heelt sammenhængende Exemplar af T, viltosa. paa Grund af

den omtalte SaramenQltring, medens man derimod let faaer mange

Brudstykker af den.

(Forst. 35 Gg.). Led af samme.
(Forst. 35 Gg.). Led af 'Taeriia injundihuliformis^

tarda i den Rudolphiske Sanilin

(Forst. 9 Gg.). Idiogenes Otidis paa et yngre Udvikl

(Forst. 9 Gg.). Samme, mere fremrykket i Udviklin;

(Forst. 18 Gg.). Den forreste Strækning af samme.
(Forst. 35 Gg.). Led af samme med Kjonsredskaber.

(Forst. 240 Gg.). Æg af samme.
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videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i KjobenhaTu.

1867, Udgivne af Selskabets Bestyrelse. ]\r. 8 11.

I

Nogle Iagttagelser over Varmeudviklingen hos en

Aroidee, Philodendron Lundii.

(Hertil Tavle IV.)

(Meddelt d. 1ste Marts 1867.)

j)e Iagttagelser over Varmeudviklingen hos

I' tved meddeles
, ere anstillede paa en

voxer hist og her i Skovene om Lagoa Santa (Provindsen Minas

geraes i Brasilien), navnlig i de fugtigere og morkere og især ved

de Kalkstensklipper, som findes i disse. Et Exemplar fandtes

indplantet iProfessor Lunds Have, og jeg havde her flere Gange Lej-

lighed til at iagttage den blomstrende og bemærke de ejendomme-

lige Phænomener, der ledsage Blomstringen. Det er Lunds
Kjærlighed til Naturen, som havde bragt ham til at plante den i

«"i Have, og som jeg skylder, at jeg fik den at se i Blomst;

"" i Skovene erindrer jeg aldrig at have truffet den netop i de

*aa Timer, da dens Hylster er aabent. — Jeg vil iforveien be-

mærke, og jeg skal senere nærmere gjore opmærksom derpaa, at mine

Iagttagelser
i flere Henseender ere mangelfulde, hvilket dels ligger

' de Forhold, hvorunder jeg befandt mig, den afsondrede Stilling

- Mangelen af gode Instrumenter, dels ogsaa i Mangler fra min

'^'"- Kun forsaavidt troer jeg, at der kan tillægges dem nogen
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til paa Listen over de

Planter, lios hvilke selvstændig Varmeudvikling er iagttaget, og

vise en mærkelig regelmæsig Gang i Planternes Livsphænomener.

Plantens brasilianske Navn er „Imbé", raen detle synes den at

have fælleds med flere andre Arter; den horer til de Philoden-

dron- Arter, som have Bladene indskaarne eller delte paa for-

skjellig Alaade og stipellignende Blade modsatte de normalt ud-

viklede, og den kommer blandt disse nærmest til Philodendron

bipinnatifidum Sch. og P. Selloum C. Koch. Det er ogsaa megel

muligt, at den kunde vise sig at danne een Art sammen med en

af disse eller med dem begge; som Forholdene nu staa, er den

adskilt fra hin saavel ved Bladenes Form som ved Hylslerels Farve,

Længdeforholdene af Kolbens forskjellige Partier o, s. v., og fra denne

især ved Bladformen; men da Bladene variere i hojere Grad hos

mange af Aroideerne, end Tilfældet ellers plejer at være hos Plan-

terne, tor man vel ikke lægge synderlig Vægt herpaa; destoværre

er P. Selloum opstillet paa et utilstrækkeligt Materiale, idet baade

Kolbe og Hylster tildels ere ubekjendte, men selv fra det Lidet,

der siges om dem, findes der Afvigelser hos min Plante. Jeg har

derfor foretrukket at give den et eget Navn, ved hvilket jeg har

anseet det for smukkest at mindes Lund, og har vedfiijel en

udforligerc Beskrivelse af den.

Philodendron Lundii, nov, sp.

Affinis Ph. bipinnatifido Sch. et P. Selloo C. Koch (Grex

22, Sphmcterostigma, in Schottii „Prodromo Systemalis

Aroidearum« p. 297.)

Caudex erectus, subflexuosus, radicans, interdum (teste Lun-

dio) orgyalis, ad o pollices crassus, cicatricibus foliorum in cor-

tice fusco albis, elliptico-rhomboideis deuse notatus. Folia IV^

pedes longa (a sinu basilari ad apicem), duos pedes lata, Stipulæ

oppositifoliæ, dorso bicarinatæ, caducæ, cicatricibus mox obsole-

tis. Petiolus 3—4 pedes longus, teres, supra planiuscu-

;ea, supra obscure vi-
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ridis, lucida, ambilu ovata, basi cordata, sinu basilari apertissimo,

profundo; bipinnatipartita, segmentis primariis c

elliptico- lanceolalis, utrinque 3—4 -lacinatis ; lai

secundariis anguslis, sensim acuminatis, >

niura longissimis, acutiusculis, segmenlo terminali bilobo vel Irilobo,

lobis obtusis. Costæ oranes subtus valde prominentes, secunda-

riæ a primaria sub angulo vix recto orlæ, apicem vix atliiigentes;

venulæ tertii ordinis tenuissimæ, numerosæ, subparallelæ. Spatha

fere pedalis, ex axillis foliorum solitaria, brevissime pedunculala,

cymbiformis, tube distincto nullo, apice apiculata, extus viridis,

intus candidus, poris numerosis sub anthesi succura flavum , vi-

scosum, resinosum exsudantibus instructa; fructu raaturo basi

irregulariter disrumpens. Spadix cylindricus, primum incliisus,

dein sub anthesi longe porrectus, deraum reflexus, et spatha clausa

poUicem circiler longior. Pars raascula (post anthesim) 10—11'^'"

longa, neutra (quam mascula paullo crassior) 12—13*™ longa,

foeminea 5—6"' longa et, terlia parte suprema excepta, spalhæ

dorso accreta. Antheræ tenues , in greges ternarios dis-

positæ, 8"""' longæ. Staminodia breviora (c. 6 """ longa), cras-

siora
, subclavala. Ovaria prismatica , cum stigraate erasso,

sessiii T"*™ longa, 14—15 -locularia, loculamentis 5—6 -ovu-

lalis. Fructus baccis luteis, oblongis, densis, Maydis spicæ simil-

limus; pulpa edulis, dulcis, aroraatica; semina oblonga, pallida,

sapore acerrimo piperito .

In silvis ad Lagoa Santa, Brasiliæ, hine iUinc invenitur,

•nprimis ad saxa calcarea humidiora et magis umbrosa. Floret

ni«^nsibus temporis pluviosi, spatbis per horas c. 36 solum

'H'erlis, et caiore spadicis bis in hoc spatio excitato notabilis.

Valde affinis est Ph, bipinnatifido Sch. et Ph. Selloo C
^och. *) Species illa differt foliorum formå, spatha extus pur-

Purea
, spadice quam spatha breviore ,

parte foeminea dimidio

^Pathae dorso accreta, mascula femineam parura superante etc.

• Prodromo Systematis Aroidearum«.
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Hæc adhuc non satis nola, foliis in omnibus partibus obtusiori-

bus iatioribusqve, spatha cuspidulata, spica feminea, quarla parle

suprema excepta , spathæ dorso accreta. Dubius hæreo utrum

species tres bene dislinctæ sint, an omnes forte in unam con-

jungendæ. A priori tamen planta mea distincta mihi videtur, et

quum posterior vix satis nota, etiamqve certis notis dissimilis sit,

descriptioni uberiori nomen novum addere malui.

For at forstaa de Phænomener, som nedenfor beskrives, er

det nodvendigt forst at betragte Bygningen af Blomsterstanden.

Dens Plads er i Hjornet af et Blad. Dens to mest iojnefaldende

Dele ere Hylsteret (Spatha) og Kolben (Spadix). Som hos alle

andre Arter af Philodendron-Slæglen er det fiirste fast og kjod-

fnldt; det bliver ved at vegetere efter Blomstringen, og forst naar

Frugten er moden, losnes det uregelmæsigt ved Grunden og

falder af (fig. 3). Paa den trinde Kolbe (fig. 2) ses tydeligt

tre forskjellige Partier, nemlig en nedre, kortere Del, dannet af

tætslillede nogne Frugtknuder (fig. 7); dernæst et mellemste Parti,

sammensat af tykke kolledannede Legemer (fig. 6), golde Or-

ganer, hvis Rolle er ubekjendt: vi ville i detFolgende kalde dem

Staminodier, medens vi for de tætsluttede Stovdragere (fig. 5),

der sammensætte det tredie og overste Parti, beholde Navnet An-

therer. Der findes ingen nogne Dele paa Kolben hverken paa

dennes Spidse eller mellem de tre Partier. Som hos alle andre

Arter af Philodendron findes der intet Spor af Blomsterdække;

Frugtknuderne staa i tydelige Spiraler, Staminodierne ere der-

imod, som det synes, stillede uden Orden paa Kolben, medens

Stovdragerne ere grupperede tre og tre sammen i en Arf Ire-

hannede, perigonlose Blomster, hvis særlige Axe imidlertid ikke

kan paavises i den færdige Blomsterstand (se fig. 8).

I Regntidsmaanederne (Okt. til Jan.) falder Blomstrings-

tiden, der for den enkelte Blomsterstands Vedkommende er yderst

begrændsel, som det vil sees af det Folgende. Den Varme, der

udvikles under Blomstringen , maalte jeg paa folgende Maade.



Af de to Thermoractre, som stode til min Raadighed , blev det

ene, der tilhorte Dr. L u n d , anbragt tæt op til Kolben, i en Fordyb-

ning, som jeg med en Kniv anbragte i denne, saa at omtrent

hele den ene Halvdel af Kuglen var i Beroring med de opvar-

mede Dele. Dette Thermometer havde Elfenbensskala og var

inddelt i Reaumurske Grader. Det andet Thermometer blev

ophængt frit i Nærheden og angav Luftens Varmegrad ; det havde

Træskala og var inddelt efter Celsius og Fahrenheit. Senere redu-

ceredes imidlertid AU til Celsius, og de nedenfor anforte Grad-

angivelser ere alle efter dette System. Thermometrel, som maalte

Kolbens Varme, blev holdt saalænge mod denne, til jeg havde

overbevist mig om, at der ingen Varmeforhojelse mere fandt

Sted, og toges da bort. Naar jeg optegnede mindre Dele end

liele Grader, er dette gjort alene efter Ojemaal. Paa en lig-

nende Maade ere næsten alle tidligere Iagttagelser gjorte, men

derved angives aldeles ikke den virkeligt udviklede Varme, thi

•les ved selve de kemiske Processer i Kolben, regnes ikke med;

forst i den nyere Tid har man anvendt thermoelektriske Appara-

ter. Da min Plante fandtes i Haven i fri Luft, og Blomstrings-

tiden er Regntiden, forstyrredes ikke sjelden mine Iagttagelser

•lerved, at der faldt Regn, eller ved en formedelst Uvejr opstaaet

stærkere Blæst, og jeg har derfor kun taget Hensyn til saadanne

Optegnelser, der vare gjorte ved rolig, klar Luft under omtrent

ens Forhold. — I det Folgende sammenfattes kun Optegnelserne

fra henved en halv Snes Blomsterstande, idet jeg ikke tager de

mindre fuldstændige med i Betragtning.

For Blomstringen er Hylsteret aldeles tillukket og det saa

tast, at det er umuligt at aabne det, uden at gjøre Vold og

Brud paa det, og Kolben findes fuldkommen indesluttet. Paa

den Dag, da en Blomsterstand vil aabne sig, bemærkes dette

ftrst tidligt paa Formiddagen. Jeg har saaledes optegnet, at

medens Hylsteret var fuldstændigt lukket Kl. 7, vare Kl. 9 dets

Rande foroven fjernede omtrent i'" fra hinanden. - Henimod
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Middag er det mere aabent, og Varmen kan allerede nu tydelig

mærkes af Haanden; Forskjellen mellem den og Luftens Varmegrad

er imidlertid efter to Optegnelser kun i—2° C. En aromatisk

Lugt mærkes allerede, men ligesom selve Varmen er den svag,

og Staminodierne ere endnu tætstillede.

Jeg vil nu herefter anfcire de Forandringer, som foregaa med

Blomsterstanden fra Time til Time.

Kl. 1. Hylsteret er mere aabent; Lugt og Varme endnu tem-

melig svage, og Varmen er den samme i Anther- og Stamino-

diepartiet. Den hojeste Forskjel fra Luftens, jeg paa denne Tid

bar maalt, er 2*/2—S'V-

Kl. 2. Hylsteret er vidt aabnet; Kolben har bojet sig noget

fremad; Lugt og Varme endnu svage, og Varmen ensformig.

Kl. 3. Hylsteret endnu mere aabent. Kolben biijet mere

fremad; Lugten er stærkere og Varmen ligesaa; denne stiger nu

til 3—5° over Luftens, men der er endnu ingen betydelig For-

skjel mellem Antherernes og Stamlnodierncs Varme.

Kl. 4. Varmen er endnu svag og ensformig , og der er

for Folelsen ingen mærkelig Forskjel mellem Antherernes og

Staminodiernes ; ved Instrumentet har jeg derimod paa denne

Tid maalt en Forskjel af omtrent 1". Den hojeste Forskjel, som

jeg har set, var

mellem Luften og Anthererne 9° C.

— — - Frugtknuderne 2°.

Jeg maa her bemærke, at efterat jeg ved nogle Maalinger var

kommen til det Resultat, at Frugtknuderne kun i en hojst ubety-

delig Grad opvarmes — hvilket maaske ovenikjiibet nærmest maa

tilskrives Staminodiernes Nærhed — , horte jeg op at maale deres

hovedet aabnes, Kolben mere fremadbojel. Aroma langt stær-

kere. Ved denne Tid pleje en Mængde sorte Bier og smaa
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rodlige Kakerlaker at indfinde sig og lobe omkring paa Kol-

ben. Forskjellen mellem Kolbens og Luftens Varme er gjen-

ncmsnitlig 10°; for Antherernes Vedkommende har jeg optegnet

tra 7»/9— 10^4°, for Staminodiernes fra 10—12°; Anther - Par-

tiet er allsaa nu l'''/4—2V mindre varmt end Stamino-

(licpartiet, og selv for Følelsen er der en skarp Grændse mel-

Kl. 6. Hylsteret er aabent i samme Grad som Kl. 5;

Kolben er endnu mere fremstrakt. Af Insekterne ere Bierne og

Kalicrlakerne endnu tilstede, og en enkelt Oldenborre indlinder

sig. — Forskjellen mellem Luftens og Antherpartiets Varme er

im 7'4— 13°, almindeligst 13V2°; og for Staminodierne QVs—

16'' t°, almindeligst 14—16°; altsaa er der nu 2V2—8V For-

skjcl mellem Anthererne og Staminodierne. Grændsen mellem

dem er meget folelig. Den aromatiske Lugt er ofte næsten be-

Kl. 6*/2— 7. Hylsterets Aabningstilstand omtrent den

samme. Kolben er meget fremstrakt, men begynder dog maa-

ske allerede at trække sig lidt tilbage. Af Insekterne ere

Bierne nu borte, men en storre Mængde Oldenborrer tilstede.

Ved denne Tid naaer Varmeudviklingen ifolge alle mine Iagt-

tagelser sit Hojdepunkt. Den hojeste Forskjel fra Luftens, som

jeg har bemærket, falder ved denne Tid. Den 16de Jan. 1864,

Kl. 6V2 var

Luftens Varme 19" C.

Antherernes 32V9°.

Staminodiernes 37^3°.

Forskjellen mellem Antherernes og Luftens Varme .... l3Vi°

.

— ~- Staminodiernes — — . • • • 18V.

— — Antherernes og Staminodiernes Varme 5°.

Staminodierne vare altsaa omtrent dobbelt saa varme som Luften.

Kl. 7—71/4. Hylsteret lukker sig; Kolben trækker sig til-

bage: Lugten er svagere; selv for Foleisen er Kolben koldere.

Porskjellen mellem Luften og Anthererne er 11—12°, mellem



Luften og Starainodierne 15— 16°; mellem Kolbens to Dele

altsaa 4°.

Den 16de Nov. 1864 iagttog jeg den hojeste Varmegrad,

som jeg har set Kolben naa, nemlig:

Kl. 7^/4 var Luften 23V C.

Anthererne SSV.
Starainodierne 39^9°.

Forskjellen mellem Antherernes og Luftens Varme .... ll'/9°.

_ .... 15V.

og Staminodiernes Varme 4V.

Kl. 7I/2—8. Hylsteret er mere lukket, Kolben mere tilbage-

trukket, Aroma svagere; af Insekterne Kakerlaker og Olden-

borrer, som rimeligvis blive der hele Natten igjennem. Forskjel-

len mellem Luften og Anthererne omtrent 8— iOV, mellem

Luften og Starainodierne 14— 16°; Forskjellen mellera Kolbens to

Dele altsaa nu betydeligere end tidligere, idet det synes, som om

den (ivre Deel afkjoles langt hurtigere end den nedre.

Den 18de Dec. 1864 var Luften 20V9° C
Anthererne 29V2

Starainodierne 36

Forskjellen mellem Antherernes og Luftens Varme .... 9°.

— — Staminodiernes — — .... 15*/9 •

— — Antherernes og Staminodiernes Varme 6V-°-

Dette er den hojeste Forskjel mellem Kolbens Dele, som jeg

Det gaaer nu rask med Varmens Aftagen, og i Lobet af et

Par Timer er Kolben næsten ligesaa kold, som omtrent Kl. 3—4.

Kl. 9 er Kolben mere tilbagetrukket, Hylsteret mere lukket,

Lugten ophort. Den hojeste Varmeforskjel raellcm Kolben

(Slaminodierne) og Luften, som er iagttaget paa denne Tid, er

oVs", den mindste 4°, og for Antherernes Vedkommende er

Forskjellen endnu meget mindre , men jeg har ikke optegnet

noget Tal, kun anfort, at dette Parti var „koldt«.

Den næste Dags Morgen er Kolben endnu mere lukket.
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Kl. 6 er der ingen Varme og heller ingen Lugt at mærke. Kl. 7

ligesaa, eller Varmen er dog kun 1—2° over Luftens.

Kl. 8—9. Hylsteret er endnu mere tillukket, der er ingen

Lugt, men en ny Varmeperiode indtræder. Ved denne Tid

har jeg iagttaget en Forskjel af 4—5V4° mellem Luften og

Anthererne, 5—7° mellem Luften og Staminodierne, og dette

er det Hojeste, jeg har optegnet, men da mine Notitser for

denne Periodes Vedkommende ikke ere saa fuldstændige som

onskeligt, er det vel muligt, at Forskjellen kan blive stiirre.

— Denne anden Varmeperiode har sit Hojdepunkt Kl. 8—10,

og ved Middagstid er Kolbens Varme lig Luftens. Af Insek-

terne have Bierne atter indfundet sig tilligemed Kakerlakerne

og Oldenborrerne, som rode om i Bunden af Hylsteret. Hyl-

steret lukker sig nu stadigt mere, og efter Middag perler en sejg

aromatisk gul Mælkesaft frem af utallige Porer paa dets skinnende

hvide Indervægge. Den samme Saft Qndes forovrigt i næsten alle

Plantens Dele, rigeligst dog i Rodderne, Stammen og Bladstilken.

Hidtil have Anthererne endnu ikke aabnet sig ; nu forst ,
efter

at begge Varmeperioder ere forbi, sker dette, og mellem Kl.

4—5 udkastes Pollenkornene. Som hos de fleste (maaske alle)

Aroideer ere de Korn, som findes i samme Rum, forenede i en

lang Streng eller Traad og udkastes saaledes; Kolben faaer der-

for paa den Tid et puddret og fryndset Udseende i sin overstc

med Stovdragere besatte Del. Insekterne ere endnu meget virk-

somme
, og de bidrage rimeligvis betydeligt til at fremme Be-

frugtningen.

Kl. 7 er Hylsteret helt tillukket ; men Kolbens iiverste Spids

hliver lukket ude, idet Kolben nemlig under de ovenfor angivne

Processer er voxet betydeligt og bleven indtil ^h eller en hel
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lige Forhold kan der indtræde Forandring heri, navnlig var detle Tilfæl-

det engang, da en Blomsterstand blev skaaret af og sat i et Glas i el

Værelse, Kl. 4 om Eftermiddagen. Den var da ubetydeligt varm, og

Varmen steg heller ikke synderligt mere den Dag, kun blev Kolben

lidt gulere. Den næste Dags Aften derimod Kl. 5-6 blev

baade Lugten stærkere, og Varmeudviklingen begyndte; da den

var stærkest, var den 5V2° C. hojere end Luften i Værelset. En

anden Gang, da en Kolbe blev skaaret af kort for Solnedgang,

altsaa omtrent Kl. 6, foregik Processen normalt; Temperaturen

udenfor var25Va° og i Værelset 25° C, da Varmeudviklingen naaede

sit Hojdepunkt, nemlig 34V2°, altsaa steg 9° over Luftens. Den

aromatiske Lugt var næsten bedovende og lokkede endog Olden-

borrerne ind i Værelset.
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1. Hylsteret aabner sig den ene Dags Formiddag og lukker sig

den næste Dags Aften ; Blomstringen varer altsaa 34—36 Timer;

efter Udlobet af de forste 8 Timer er Hylsteret videst aabnet.

2. I Lobet af de forste 5 elier 10 Timer krummer Kolben sig

fremad, saaledes at dens ovre Halvdel danner en ikke ubetydelig

Vinkel med den oprindelige oprette Stilling; derpaa trækker

den sig tilbage og er ved Blomstringens Ophor atter opret.

3. Kolben , der oprindelig havde omtrent lige Længde med

Hylsteret, er ved Blomstringens Ophor bleven omtrent "a

Tomme længere. Væxten synes navnlig at foregaa mellem

tere eller mindre tætte Stilling ingen Forskjel er at se.

4. Under Blomstringen udvikler Kolben Varme i lo Bolgninger,

hvoraf den ene har sil Hojdepunkl den forste Dags Aften Kl.

6—7*'2, den anden sit den næste Dags Formiddag Kl. 8—
10. Det er uvist, om Varmeudviklingen ganske afbrydes

den Nat, som ligger imellem, eller fortsættes, men i svagere

Grad, og hvor da Minimumspunkterne ligge; ejheller er det vist,

om mindre Bolgninger i Varmen ikke Onde Sted, samt om der

ogsaa Qnder Varmeudvikling Sted for og efter Blomstringen;

til at afgjore dette udfordres flere Kræfter til Hjælp og noj-

agtigere Instrumenter, end jeg havde.

5. Varmeudviklingen er aldeles selvstændig, thi Tidspunktet for

Luftens hojeste Varmegrad (Kl. 2»/2) falder ikke sammen med

de to Varmeperioders, af hvilke den ene folger efter og den

anden gaaer forud for dette. Den forste Varmeperiode over-

gaaer den anden baade i Varmens Styrke og Varighed.

6. Varraeforhojelsen er ikke absolut; den synes at staa i Forhold til

Luftens Varmegrad. Er denne hojere, er for samme Klokke-

slet Kolbens Varme ogsaa hojere, — Tages til Ex. Kl. 5

var d. 16. Nov. 1864 Luften 25'/^° C,, Starainodierne 36Vt°

- 20.Dec. - - 23''/.° - 33'/i°

- 24. - - - 21° — 33°



7. Af Kolbens tre Partier opvarmes Staminodierne eller de golde

Stovdragere raesl , Antbererne mindre og Frugtknuderne

næslen slet ikke. Den storste Forskjel mellem Stamino-

diernes og Antherernes Varme synes at falde efter Hojde-

punktet den forste Dag, da den er set at være 6V3°.

Kl. 3—4 om Eftermiddagen er den knap een Grad.

8. Den storste Forskjel mellem Luftens og Kolbens Varme

finder altid Sted paa den forste Varmeperiodes Hojde-

punkt, det vil sige Kl. GVa—T om Aftenen; den er iagttaget

at" kunne blive indtil 18^2° C. Den hojeste Varmegrad,

hvortil Kolben er naaet, og som jeg har iagttaget, er39*/2° C.

9. Til et givet Klokkeslet er Forskjellen mellem Kolbens og

Luftens Varme noget nær altid den samme. Sjeldcn finde

storre Variationer end 2—3" Sted.

10. Anthererne aabne sig, og Pollen udkastes ferst, efterat begge

Varmeperioder ere forbi, den anden Dags Eftermiddag.

Disse Iagttagelser og Resultater afvige ikke i noget væsent-

ligt Punkt fra det, man alt tidligere har lært at kjende hos andre

Planter , og det vilde saaledes egentlig være mindre nodvendigt

at tage Hensyn til disse; men just fordi de paa den anden Side

stemme mærkeligt overens med dem i mange Punkter, vil det

dog være interessant at kaste et kort Blik paa de hidtil iagttagne

Tilfælde af Varmeudvikling i Blomster og at anstille en Sammen-

ligning.

Aroideernes Familie var den første, hos hvilken Varmeudvik-

ling bemærkedes ; det var Lamarck, der allerede 1777 opdagede

den hos Arum italicum^ og det er denne Familie, der endnu kan

opvisedel storste Antal af iagttagne Tilfælde, nemlig folgende 14:

dium pinnatifidum, Colocasia odora og indica, Homalonema rubra og

alba, Amorphophallus campanulatus , Calla æthiopica^ den ovenfor

nævnte Philodmdron og en anden ligeledes om Lagoa Santa voxende
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Art af samme Slægt, for hvis Vedkommende jeg blot kan anfore,

at den frembringer Varme under Blomstringen og synes at have

samme Udviklingsgang som hin. — Af disse 14 Arter ere egent-

lig kun Colocasia odora Brogn. og Arum maculatum L. grundigt

gende. Af andre Familier ere folgende Planter blevne iagttagne

at udvikle Varme: Cadus grandiflorus^ liignonia radicans^ Polianthes

luberosa^ Pancratium maritimum, Cucurbita Melopepo og Pepo og

endelig Victoria regia^ over hvis Varmeudvikling der i den nyeste

Tid er anstillet grundige og til enhver Tid af dens Blomstring

udstrakte Undersiigelser (Caspary i „Bonplandia", V. p. 178).

Der nævnes vel endnu en Del andre Planter, men som her for-

higaaes, fordi Phænomenet ikke er stadfæstet hos dem med til-

strækkelig Sikkerhed. Mærkværdigt nok finde vi i den aller-

nyeste Tid meget faa Iagttagelser i denne Retning og egentlig

ikke en eneste, som svarer til del Standpunkt, Videnskaben nu

indtager.

Varmens Varighed er hos de nævnte Planter forskjellig, selv

lios dem, der here til den samme Familie, ja selv hos samme

Art. For Arum Dracunculus angives den saaledes af Gop-

pert til 32— 36 Timer , af Mulder til 4 Dage. Colocasia

odora har en Varmeperiode af 3 til 6 Dage, Arum maculatum af

2 lil 3 Dage. Hos Victoria regia varer Blomstringen og Varme-

udviklingen 45 til 50 Timer.

Hos de Planter, paa hvilke de fuldstændigste Undersegelser ere

anstillede, er der iagttaget en Periodicitet i Varmeudviklin-

gen. — Caspary angiver saaledes, al Victoria regia i Lobel af sin

Blomstring har tre Maxima og to Minima i sin Varmeudvikling;

den forste Bolges Hojdepunkt ligger 1—3Vo Time efter, at

Blomsten har aabnet sig, nemlig mellem Kl. 6 og 9 om

Aftenen; det andet mellem Kl. 10—11 den næste Formiddag,

og del tredie Hojdepunkt den tredie Dag mellem Kl. 8—

12. Da han har kunnet anstille sine Undersogelser uden Af-

brydelse Dag og Nat, kan han tillige angive Minimumspunkterne,



hvoraf det første ligger mellem Kl. 3—7 den ferste Nat, og det

andet mellem Kl. 3—7 den anden Nat. Vi træffe her en Gang

i Phænomenerne, som paafaldende ligner den hos den ovennævnte

Philodendron. Hos Victoria regia er den forsle Varme-

sligning næsten altid den stærkeste. — Colocasia ndora

Brogn. viser en betydelig Uregelmæsighed ; den har en Varme-

periode hver Dag af sin Blomstring, og dennes Hiijdepunkl

falder i Regelen i de forste Eftermiddagstimer , fra Kl. 12—4,

men det er ogsaa iagttaget at falde saavel om Morgenen som

om Aftenen. Det skal være den samme Plante
,

paa hvilken

Madame Hubert paa Madagascar ved dette Aarhundredes Begyn-

delse gjorde sine interessante Iagttagelser; hun fandt Hojde-

punktet at ligge ved Solopgang. Hos denne synes den anden og

tredie Varmeperiode at være de stærkeste.— Arum maculatum nær-

mer sig mere min Philodendron. Dutrochet iagttog saaledes

en fra den 6te til den 8de Mai varende Blomstring. Den forste

Dag var (Hanblomsternes) Varme hojest Kl. SVa—4^2, nemlig

7,2—8° C, og Spatha samtidigt helt aaben. Den anden Dag

laa Hojdepunktet Kl. 8V2 F. M., og Forskjellen med Luften var

7,8°. Kl. 12 udkastedes Pollen. Den tredie Dag laa Hojdepunktet

Kl. 10»/2, og Forskjellen var kun 4,9°. Senebier fandt Hojde-

punktet hos den samme Art mellem Kl. 6—7 Aften. De Candolle

iagttog den ligeledes; han anforer, at Varmen kun varer 1 Dag,

begynder Kl. 3 E. M. , er hojest Kl. 5 og horer op Kl. 7. —
Goppert anforer for ArumDracunculus^ at Hojdepunktet for Varme-

udviklingen ligger 17 Timer efter, at den er begyndt.

I Henseende til de Organer, i hvilke der udvikles Varme,

da er ogsaa dette Punkt underkastet nogen Variation. Hos nogle

Planter er det de golde Dele, som opvarmes mest; saaledes ere

alle Iagttagere enige i, at hos Colocasia odora opvarmes den

kjodfulde nogne Spidse af Kolben mest; efter den folge Stami-

nodierne, saa Anthererne, og mindst opvarmede blive Frugt-

bedst den ovenfor afhandlede Phi-

Hos Yictoria regia findes den storste Varme



i Slovdragerne ; den kan her slige til 13,8° C. over Luf-

tens; i Frugtknuden er Varmeforhojelsen mindre, i det hojeste

7° over Luften, og i Kronbladene allermindst, nemlig i det

liiijpste 4,7°. — Hos Arum maculatum er Varmeforhojelsen

stærkest i den kolleformede Kolbespids og i Anthererne, navnlig

i de sidste; Frugtknuderne slaa langt tilbage. Hos Arum Dra-

rMntu/us, Caladium pinnatifidum ^ Cucurbita Melopepo, Bignonia ra-

(Ikans o. fl. synes det ogsaa især at være Stovdragerne, som op-

varmes; Saussure fandt Hunblomsterne hos Cucurbita IHelopepo

mindre varme end Hanblomsterne.

Der er kun iagttaget eet Tilfælde, i hvilket Stedet for den

liDJeste Varme under Blomstringen forandrede Plads, nemlig hos

Colocasia odora (efter vanBeekogBergsma); den stærkeste

Varmeudvikling fandt nemlig forst Sted i Anthererne, men efterat

Pollen var udkastet, bleve de koldere, og nu steg Varmen i den

kjodede Kolbespids. — Det synes forovrigt, som om i Regelen

Pollenkornene kastes ud, efterat den storste Varmeudvikling

fr forbi; ikke blot er dette bemærket hos flere Aroideer, men
ogsaa af Caspary hos Victoria regia.

Den storste Forskjel, som hidtil er iagttaget mellem en

Blomsts eller en Blomsterstands Varme og Luftens (men som natur-

ligvis alligevel maa antages at slaa tilbage for den virkelige) er c.

jO Q° C, nemlig af Hubert paa Madagascar hos Colocasia

odora. Hos den samme Plante iagttog van Beek og Bergsma
'^n Forskjel af 22°, 20,24°, 19,44°, 18,33° o. s. v. — Efter

^en kommer den ovennævnte Philoder^dron Lundii, hvor den

hojeste Forskjel har været ISVa". — Victoria regia er den næste;

^en storste Forskjel har her været 13,8°. Derpaa folge Arum

maculatum L. (Forskjel 10,4°), Arum italicum (Forskjel 11,5°)

(Forskjel 8,7°), og de ovrige.

Delle er i kort Oversigt All, hvad der, saavidt mig er bekjendt,

Jleven iagttaget over disse interessante Phænomener i Plante-
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riget. Sporge vi nu, hvorledes den saaledes iagttagne Varmeudvik-

ling skal forklares, da maa jeg lilstaa, at vi endnu ikke ere synder-

ligt videre, end da Senebier i Aaret 1789 gav denne Forklaring:

Del er en Forbrændingsproces. Han slog forst ind paa de Forsog, som

Saussure, Vrolick og de Vriese og Andre senere fortsatte og

udvidede, nemlig atundersoge, hvorledes Blomsterstanden forholder

sig til de forskjellige Luftarter. De Resultater, som de ere komne

til, ere kortelig folgende: Anbringes en Kolbe i Ilt, bliver Varme-

udviklingen langt livligere, og har man samtidig en Blomster-

stand af samme Plante til Iagttagelse udenfor Ilten, vil der mellem de

to Kolber vise sig en Forskjel i Varme af Qere Grader (2—5°

hos Colocasia odora efter Vrolick og de Vriese); Ilten bliver

efterhaanden erstattet af Kulsyre. Vrolick og de Vriese fandt,

at paa den Tid Varmen er stærkest, forbruges tillige den storste

Mængde Ilt, og udvikles den storste Mængde Kulsyre. Saussure

experimenterede med Arum maculalum. For og efter dens

Varmeudvikling forbruger dens Blomsterstand i 24 Timer el

Rumfang Ilt, der er 5 Gange saa stort som den selv; men under

Opvarmningen 30 Gange saa meget. Den med Blomster besalte

Del af Kolben bruger det meste; den nogne Del 4—5 Gange

mindre. Anbringes en Aroideekolbe i Kvælstof, finder ingen

Varmeudvikling Sted, heller ingen Lugt, og dens Liv synes

truet. Overstryges Kolberne med Olie, eller anbringes de i Vand,

Alkohol og deslige, standser ligeledes Varmeudviklingen. Disse

Forsog synes unægteligt at berettige til den Slutning: Varmeudvik-

lingen har sin Grund i Iltens Forbindelse med Kulstoffet i Plan-

len til Kulsyre. Saussure gjor opmærksom paa, at dette dog

maaske ikke er den eneste Varmekilde, idet han nemlig fandl,

at der er Blomster, som vise en forhojet Varme og dog for-

bruge mindre Ilt end andre (som til Ex. Zea Mays ,
Typha

latifolia), der ikke vise Spor til Varme. Hvorledes det hermed

forholder sig, er vanskeligt at afgjore. Ved enhver Nydan-

nelse i Planterne, hvor flydende Stofler
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til Celler eller deslige, maa Varme frigjores. En saadan Nydannelse

og dermed forbunden Væxt findes nu rigtignot intetsted omtalt af

andre Botanikere; men at den finder Sted hos Philodendron Lundii,

er paavist i det foregaaende; Kolben, der oprindelig har samme

Længde eller endog er lidt mindre end Hylsteret, bliver i Lobet

nf 34 Timer V2— 1 Tomme længere; de oprindelig tæl sammen-

trængte Staminodier fjernes fra hverandre, og Anthererne lige-

ledes, men ubetydeligt. Da Cellevævet i disse Dele af Kolben

ganske bærer Præget af Nydannelse, idet Cellerne næsten ere

kuglerunde, slutte lost sammen og ere tyndvæggede, slutter jeg

heraf, at den omtalte Væxt beroer paa en Nydannelse af Celler

især i Staminodiepartiets Ase; hermed staaer da ogsaa det Fak-

tum i god Forbindelse, at Varmen netop er storst der.

Det er imidlertid mærkeligt, at Faa af de Mænd, som have

anstillet saa interessante Undersøgelser over denne Gjensland,

ere komne længere end til den Slutning: Del er en Forbrænding

af Kulstof. Det næste Sporgsmaal er dette: Hvilket af de

mange Kulstofhydrater, som forekomme i Planterne, er det da,

der forbrændes? Rimeligvis Stivelse. Dette udtales bestemt

af Sachs (i Hof racisters „Handbuch der physiologischen

Botanik" p. 293) om Arum maculatum, hvis Kolbe for Blom-

stringen skal være fuld af Stivelse, der forsvinder under denne.

Med Hensyn til Philodendron Lundii tor jeg ikke udtale Andet

end, at der endnu tinder Blomstringen findes ikke ubetydelige

Mængder af Stivelse, men om der var mere foreg findes mindre

efter den, kan jeg ikke sige. Det forekommer mig hojst sand-

synligt, at Varmen her/ bar en dobbelt Kilde, nemlig baade

Stivelsens Iltning og Omdannelse og nye Cellers Dannelse.

' de saaledes hos nogle Planters Blomster iagttagne V^arme-

udviklingsphænomener kan jeg ikke se enestaaende Forhold; naar

man betænker, at i de Tilfæfde, hvor Varmeudvikling er iagttaget hos

P'anter, disse altid havde enten store Blomster, navnlig med mange

Stovdragere (f. Ex. Victoria), eller tæt sammentrængte, kjodfulde

Blomsterstande (Aroideerne),saa bliver det i Virkeligheden sandsyn-
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ligt, at vi her have at gjore med Livsyttringer, der ere alminde-

lige i hele Planteriget, hos alle Blomster, som kun i visse Blom-

ster eller Blomsterstande kunne aabenbare sig for os, men som

vi andetsteds formedelst Blomsternes Lidenhed, formedelst Varme-

tabet ved Udstraalingen og formedelst Mangel paa thermomul-

liplikatoriske Instrumenter hidtil ikke have kunnet opdage. Jeg

vil til Slutning gjore opmærksom paa den Sammenhæng, der saa

tydeligt finder Sted hos den ovennævnte PW/odcndron Lundu mellem

Lugten og Varmen ; thi jo stærkere denne sidste er, desto stærkere

er ogsaa hin.

Ftrklftriug af 4de Tarle.



I Anledning af Dr. L. Meyns Artikel, „Der Jura in

Schleswig-Holstein", i ,,Zeitschrift der Deutsclien

geologischen Gesellschafl".

nævnte Tidsskrift for 1867, XIX Bd. p. 41 har Hr. Dr. I..

i Uetersen omtalt og for storsle Delen oversat et lille Ar-

f Forchhanamer, som er trykt i „Oversigterne over det kgl.

Videnskabernes Selskabs Forhandlinger for 1863", S. 135,

1 sandsynlige Forekomst afJnraformationen i Jylland.

Man skulde efter Begyndelsen til Dr. M.s Afhandling nærmest

vente, at denne var en Anmeldelse af F.s Arbejde, men Hensigten

med samme synes snarere at være at gjore en Art Indsigelse imod

det og lejlighedsvis tillige et lille Sidehug til F., hans „uforglem-

melige Lærer",

Det synes allerede noget besynderligt, at en Anmeldelse af

eller en Indsigelse imod el Arbejde forst fremkommer fire Aar

ffler dettes Offenliggjorelse og efter dets Forfatters Dcid, men

læser man Dr. M.s Artikel, bliver man endnu mere forundret over

hvad der har givet Anledning til, at den er fremkommet saa sent.

Jeg skal tillade mig i det Folgende nærmere at belyse Dr.

M.s Optræden.

Dr. M. begynder med at oversætte F.s Afhandling fra p. 136

midt paa Siden, der i Originalen lyder saaledes: „Det er vel be-

''jendt, at Juraforraationens Steenarter ere overordentlig sjeldne

•blandt vore Rullestene, og de indskrænke sig paa de ostlige Oer,
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Sjælland og Fyen til enkelte Kulstykker af samme Beskaffenhed,

som de, der forekomme i den bornholmske, ældre Jura og til

enkelte Jernsteenstykker, der ledsage Kullene paa Bornholm og

i Skaane. Paa den mellemste Deel afHalvoen kan man gjennem-

soge Hundreder af Mergel- og Sandgrave uden at finde et Stykke,

der kunde tilbagefores til Juradannelsen, eller til andre Forma-

tioner, hvis geognostiske Horizont ligger mellem denne og Over-

gangsformationens yngste Led." Hertil knytter Dr. M. nu føl-

gende Indsigelse : „Diese Bemerkung meines unvergesslichen

Lehrers beruht auf einem Irrlhum*), insofern er seit20Jahren

nie Gelegenheit gehabt hatte, die Erdarbeiten und Durchschnitte

in den Herzogthiimern genauer wieder in Augenschein zu neh-

men." For at bevise denne Paastand, at der her skulde fore-

ligge „en Vildfarelse« fra Forch ham me rs Side, fortsætter Dr. M.:

„Schon die 1846 von mir in Kiel aufgestellte vaterlåndische

Sammlung enthielt jurassische Vorkoramnisse". Dette forholder

sig rigligt, men efterseer man, hvad Dr. M. tidligere har anfort

i Anledning heraf, vil man finde, at han i 1847 skriver **): „Merk-

wiirdig und sehr bezeichnend ftir unser Terrain ist der grosse

schen der ersten und letzten Flozformation, dem Ubergangsgebirge

und der Kreide liegen ;" og fremdeles: „Im hochsten Grade

seltenfj sind mir jurassische Geschiebe vorgekommen, welche

denn wiederum in ihrer Seltenheit in den Sammlungen eine voll-

standige Reprasentalion verdienlen." Det synes altsaa, at Dr.

Meyn i 1847 har været temmelig i Overensstemmelse med F.,

ja i den Grad, at hans Ord endog ligne, hvad F. skriver 1863-

— Disse Dr. M.s Ord ere Indledningen til Fremlæggelsen af

de Jura - Rullestene , som han kjendte 1847, og som ere de

*) Udhævet af mig.

wirthe zu Kiel, im 5
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yen finder nævnte i Artiklen 1867, nemlig en sori,

Kalksten med talrige, stærkt calcinerede Muslin-

ger, der dog ere bestemmelige som Juraformationens charakteri-

sliske Forsteninger, og en Lerjernsten med dels tydelige, dels

utydelige Stenkjerner , idet han i 1867 tilfojer om den for-

ste : „iXiemals*) hahe ich einen jurassischen schwar-

zen Kalkstein von ahnlicher Frische und von diesem Habitus

wieder angetroffen", og om den sidste: „diesen Thoneisenstein

håbe ich nie wieder*) so kenntlich gefunden." Dog tilfojer

schwarze, sehr feste Kalksteine*), welche im Ansehen

voilig basaltahnlich und von ahnlicher Zahigkeit beim Zerschlagen

erscheinen.'' og fojer til Sætningen om Lerjernstenen en Formod-

»ling om , at nogle forsteningsfri Lerjernstene ligeledes maaske

Derefter folger en Notits om, at de Herrer Schlichting og

Fack i Kiel slet ikke sjelden („gar nicht selten") have fundet

Juraslenarter, og at dette ligeledes er lykkedes Dr. M. selv („und

auch mir gelang es in derselben Weise«); Tiden, hvorpaa disse

ere fundne, anfores imidlertid ikke, og det synes i det Hele taget

saavel efter Indholdet som Omfanget af denne Del af Arliklen i

Sammenligning med det folgende Afsnit af samme, at Dr. M.

lægger den storste Vægt paa det sidste.

Dette Afsnit af Artiklen deler sig igjen i to Afdelinger: den

forste, Beskrivelsen af en i 1849 funden Rullesten, der ansaaes

for et Vidunder („Wunder«), og hvis Ægthed derfor den-

- 1865 (!) fundne Rullestene, over hvilke Dr. M. vidlloftig ud-

breder sig, som han har sendt til Berlin til Bestemmelse af

Reyrich, og som kunne være meget interessante, vel at mærke

som Tillæg til F.s Iagttagelse i 1863, men ikke tjene som



al F. havde begaaet en Vildfarelse, fordi han

ndte Iagttagelserne i Hertugd d m mern e , da

, som Dr. M. selv bemærker, er publiceret 1863

Men vi ville fortsætte Gangen i Dr. M.s

vil vise sig, at hvad her er anfort end ikke er

Dr. M. fortsætter nemlig p. 49 Referatet

saaledes: „Nachdem er [F.] zuerst, wie oben

gehoben, dass ihm Jurageschiebe auf

unbekannt selen, sagt er: „„Ich wurde daher nicht wenig iiber-

rascht, als ich durch Herrn Apotheker Schiitz ein Stiick gelben

eisenhaltigen Kalksteins erhielt, voll von Versteinerungen eines

Aramoniten — — — —"", og Dr. M. oversætter dernæst F.'s

ovennævnte lille Afhandling næsten til Enden og tilfojer: „Diese

Mitlheilungen des Herrn Professor Forchhammer schliessen sich

meinen mitten im Lande gemachten Beobachlungen so eng an, dass

ich deren Reproduction an dieser Stelle um so nothwendiger hielt,

da Jutland seiner ganzen Natur nach ein Theil der norddeutschen

Ebene ist und manchen Schliissel zu Erscheinungen innerhalb

der letzleren darbietet.«

Men hvad har nu Dr. M. udeladt af F.s Afhandling for

med desto storre Eftertryk at kunne fremhæve Forchhammers

saakaidte „Vildfarelse«? Kun folgende Linier: „Ikkun i Halviiens

sydligste Deel i Holsteen finder man og navnligen i dette Hertug-

dommes sydligste Deel Kalkstene med Muslingekalkens charak-

leristiske Forsteninger, men Muslingekalken findes fastslaaende

ved Luneburg kun faa Miil S. for Elben. — H ist og her spredt



149

Forchhammer har altsaa kjendt og omtalt, at Juraformatio-

nens Stenarter fandtes i Holsten, han har tilstrækkelig hen-

ledet Opmærksomheden paa, at Forholdet var anderledes i Hol-

sten end det tidligere var bekjendt i Jylland, men han har ikke be-

kymret sig om paa dette Sted nærmere at gaae ind paa Enkelt-

heder, som maatte antages tilstrækkeligt bekjendte. F. var

tilstede ved Landmandsmodet i Kiel 1847 og saa der Dr. M.s

Samling, men det er vel muligt, at han ikke har faaet Underret-

ning om alle de Rullestene, som Dr. M. siden har fundet, og

især har han ganske vist i 1863 ikke kjendt det Fund, som

blev gjort 1865, og som vel egenlig forst har givet Dr. M. Stof

til hans Artikel, da han ikke tidligere har fundet det passende at

offenliggjore Forekomsten af de ovrige, „slet ikke sjelden fundne"

Rullestene for ved Hjælp af disse Fund at imodegaa F.s saa-

kaldle Vildfarelse. Men havde Dr. M. nu tillige fojet de Linier

til, som han har sprunget over af F.s Afhandling, da var hans

Artikel blevet mindre pikant, og han maatte have nojedes med at

knytte sine Bemærkninger i 1867 til F.s i 1863 uden at kunne

se sig i Stand til at benævne F.s udtalte Erfaring en , Vildfarelse«.

Skjondt Mange maaske ville finde, at disse Bemærkninger

afDr. >1. ikke behovede at gjendrives, da Sagen i og for sig er saa

ubetydelig, har jeg dog troet, at da de ere fremkomne i et saa an-

seet Tidsskrift som det tydske geologiske Selskabs, burde man

ikke undlade at gjore opmærksom paa, hvor upaalidelige Dr. M.s

Referater kunne være: og under alle Omstændigheder krævede

min Pietet for min afdode Lærer, at jeg ikke tav til en, om end

ikke ligefrem tendentios, saa dog ialfald fuldkommen ubegrundet

Beskyldning mod Forchhammer for her at have begaaet en

„Vildfarelse«.



Optegnelser om nogle paa et Hvalfangst - Tog

Havel omkring Island iagttagne Hvaler.

Som Dellager i Hvalfangst-Expedilionen under Island i Sommeren

1867 med det det danske Fiskeriselskab tilhorende Dampskib

„Thomas Roys", hvorpaa jeg var ansat som Skibslæge, tilbod

der sig Leilighed for mig til at gjijre nogle Iagttagelser over og

til at foretage enkelte Undersogelser af de Hvaler, som forekomme

i Havet omkring Island, i Landets Fjorde og i Kysternes umid-

delbare Nærhed.

Uagtet mine Undersogelser af disse Kæmpedyr, paa Grund

af de særdeles vanskelige Forhold ombord i et Skib , der ude-

lukkende har et praktisk Formaal for Oie, have maattet indskrænke

sig til disses ydre Former, Farvenuancer, Storrelse, og til enkelte

Deles indbyrdes Forhold, tager jeg dog ikke i Betænkning at

bringe Resultaterne frem for Offentligheden, da jeg antager, at

selv del mindste Bidrag til Kundskab om nordiske Hvaler vil

have nogen Interesse.

Expeditionen forlod Kjobenhavns Rhed den 20de Februar

1867, opholdt sig til Udgangen af Marts samme Aar ved Fær-

oerne, og, eflerat have været paa Robbefangst i del nordlige Ishav

indtil paa 72" N. B., fra 10de April til 15de September stadigt

ved Islands Kyster, beskjæftigel med Hvalfangst,

Allerede fra Midten af det 16de til Begyndelsen af det 18de

Aarhundrede synes Baskere al have drevet Hvalfangst under Island
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(jvfr. EggertOlafscns Reisebeskrivelse gjennem Island). Pon-

toppidan anforer i sin Bog om Hval- og Robbefangst i Strat Dawis,

at Amerikanere i Slutningen af det 18de Aarhundrede have jaget og

dræbt Hvaler paa Vestkysten af Island, men det fremgaaer af forst-

nævnteHeskrivelse tillige, at den Ilvalart, som dengang varGjensland

for Fangst, nemlig S 1 etb a gen eller No rdca peren, allerede da

var næsten udryddet. Kort derpaa ophorte man ogsaa ganske med

at jage den, og siden den Tid har man forst i de seneste Aar

forsegt atter at bringe en regelmæsig Hvalfangst igang i Havet

omkring Island; men denne er beregnet paa ganske andre Hvaler

end den tidligere, nemlig paa Fin hvaler og Puk ke 1 hvaler: det

var lo Amerikanere, Brodrene R o y s , der forste Gang 1 863 atter for-

sogte den. Thomas Roys, den ældste af de omtalte Brodre,

havde nemlig opfundet et Raketapparat, en Harpun forsynet med

Raket og Granat, med hvilket han antog med stijrre Sikkerhed

og paa længere Afstand at kunne dræbe de Kæmpehvaler, som

man tidligere), dels paa Grund af deres store Flygtighed og

raske Bevægelser , dels fordi man ansaa Jagten paa dem for

Ildet lonnende og for farlig med simpel Harpun og Landse, ikke

havde vovet at binde an med. Efter et Par Aars Forsog og

derved indvundne Erfaringer forbedredes Apparatet, og Damp-

skibet „Thomas Roys« var allerede paa dets forste Expedition

1866 forsynet med delte nye Vaaben, hvilket i Praxis dog viste

sig ikke at svare til Forventningerne. Paa Expeditionen iaar

l>ragtes derfor et efter amerikansk Monster construeret, men om-

gjort, dansk Raketapparat i Anvendelse, men ogsaa delte viste

sig ved Brugen upraktisk, og endskjondt senere et andet efter

samme Hovedprinciper forsogtes, lykkedes del dog ikke at naa

ef heldigt Resultat.

Vanskelighederne ved at komme Hvalerne paa nært Hold vare

i»st ikke store, der saaredes derfor mange, men de undkom,

dode utvivlsomt senere af det erholdte Saar og sank enten

lilbunds forat blive et Bylte for graadige Haier, dreve iland eller

'andtes senere drivende i Vandskorpen. Det lykkedes saaledes
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undertiden at træffe en med Granat saaret og senere dod Hval

flydende i Vandskorpen, og en eneste Hval dræbtes, da den inde-

sluttet af Havisen befandt sig i et snevert Rum af aabent Vand

i Nærheden af Land, med Haandharpun og Landse, men de

ovrige Hvaler, som Expeditionen erholdt, vare alle af Havisen

trængte paa Land og dode der eller dræbte af Islænderne.

De Hvaldyr, som efterstræbes og dræbes af Hvalfangerne i

Nærheden af Islands Kyster, ere for Tiden uden Undtagelse Barde-

hvaler {Baloenidæ). Af Bardehvalernes tre Slægter forekommer der

sikkert kun de to: Balænopiera og Megaplera^ idelmindsle

have de Hvaler, jeg under mil Ophold der har set, med Be-

stemthed ladet sig henfore under disse tvende Slægter. At der

tidligere er forekommet andre Hvalslagter ved Islands Kyster,

fremgaaer af, at der dengang dreves en ikke ubetydelig Fangst paa

„Nordcaperen", ogAnderson anforer i sine „Nachrichten von

Island, Griinland und Strat Davis", at denne Hval forekom „over-

tlodig og bestandig omkring Landet«. Indbyggerne fortælle ogsaa, al

man i ældre Tid oftere vil have set store Hvaler med Tænder,

som forfulgte og angreb deres Fiskerbaade, ja endog med Be-

stemthed, at Baade paa denne Maade ere forliste med deres Be-

sætning; men slige Beretninger maa sikkert optages med ligesaa

stor Varsomhed som den, at der i den senere Tid skulde være

strandet Hvaler paa Islands Ostkyst, hvis Længde udgjorde 120

Alen og derover. Hvorvidt der nogensinde er forekommet elier stran-

det Individer af den saakaldte Gronlandshval {Balana mysti-

celus. Nordhvalen), har jeg ikke med Sikkerhed kunnet bringe i

Erfaring; i Andersons foromtalte Bog findes derom anfort „al

Sletbagen ikke letteligen vover sig indtil den O Island"; hvis

den overhovedet forekommer der, er del vist yderst sjeldent; den

nulevende Slægt af Islændere synes ikke at kjende nogen Hval

uden Bugrynker (islandsk: „rengi", en af Indbyggerne meget af-

holdt Spise). Nogen egentlig Hvalfangst fra dertil udrustede Skibe

have Islænderne vel aldrig indladt sig paa; for Tiden indskrænker

den sig til, at de undertiden jage og harpunere de Hvaler,
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Hvaler, som meget ofte strande paa Kysterne og i Fjordene,

isærdeleshed paa Landels Ostkyst.

Af store Hvaler, der here til Balænoptera-Slægten, ville Js-

lænderne kjende to Arter; de adskilte disse ved Rygflnnernes

torskjellige Slorrelse, der hos den ene Art, som de kalde „hni-

fill," baade skal være hoiere og længere end hos den anden, der

benævnes „stey pireybr" eller „reySarfiskur." Af Megap-

rera- Slægten kjende Islænderne en Art, som de benævne

„linufubakr." Desuden omtale de en mindre Hvalart med

Bugrynker under Navnet „hrefna.« Ogsaa Hvalfangerne skjelne

bestemt mellem tvende Arter af fiatønoptera - Slægten ; den

ene kaldes „Fin back« og har en betydelig stiirre Rygfinne

end den anden, som de benævne „Sulphurbottom"*);
de kjende ligeledes kun en Art af iUefl^apfera- Slægten under

favnet „Hu rap back." Af den Hvalart, som Islænderne kalde

„tinifill«, den samme, som Hvalfangerne benævne „Finback", har

jeg hverken set noget strandet eller dræbt Exemplar. Derimod

har jeg tvende Gange, forste Gang i Mai Maaned i Faxebugten

paa Islands Vestkyst og anden Gang i Ofjord paa Islands Nordkysl,

set Hvaler i Vandet, som af den mest erfarne Hvalfanger be-

nævnedes „Finbacks*. Med Bestemthed at afgjore, til hvilken Art

fJisse Hvaler horte , syntes mig imidlertid umuligt; Rygfinnens

Himensioner ere overhovedet saare vanskelige at bestemme, især-

'ieleshed da i Afstand, og desuden faaer man denne lille Deel

af Legemet at se i saa mange forskjellige Stillinger, al man

"'»ppe engang er istand til at danne sig et correct Billede af

Af den ovenfor omtalte mindre Balæmptera-Hy^X („hrefna**)

Jpg maa her allerede bemærke, at Hvalfangerne gave samtlige af mig

t'eakreviie Hvaler af iJ«Z<eriop<era-Slægten Navnet »Sulphurbottom«, end-

skjondl det viste sig , at ikke en eneste af dem havde den Bugfarve,

hvorefter Arten er benævnet; jeg har derfor i det folgende bestandig

brugt den islandske Benævnelse "Steypireydr-.
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har jeg ikke set noget Individ, derimod gjenlagne Gange saa- I

vel de saakaldte „stcypireybar'' som „Hurapbacks" Mine lagt-
j

tageiser og Optegnelser om Hvaler af Balænoplera-S\æglen gjælde
J

altsaa kun den Art, som af Islænderne kaldes „steypirejSr".

Det har ikke været mig muligt fra Skibet af at afgjore, om der

var nogen Artsforskjel imellem de sig i Havet bevægende

Hvaler; derimod antager jeg, at de Hvaler, som jeg havde

Leilighed til specielt at undersoge, alle horte til samme og

nævnte Art, og at Forskjelligheden i deres Storrelsesforhold og

Farve hidrorer fra Forskjellen mellem Kjon og Alder. M Megap-

l«rra-Slægten har jeg undersogt et eneste Exemplar, horende til

den Art, som af Hvalfangerne kaldes „Humpback«, af Islænderne

„hnufubakr*.

Som den omstaaende Oversigt over de Hvaler, der iagttoges

af mig i Havet omkring Island og i selve Fjordene, udviser,

er der for den 21de April ikke iagttaget nogen Hval*), og

den 15de September opgaves Fangsten, derimod jagedes næsten

uafbrudt i den mellemliggende Tid. Arten „steypirey8r* fore-

kom hyppigst og tidligst; forst i Juni Maaned saaes de forsle

„Humpbacks", der i det hele taget vare sjeldnere end hine.

Indbyggerne ved Fjordene paa Ostkysten af Island paastaa rig-

tignok, at der aarlig i October og November Maaned kommi?

store Flokke af „hnufubakr" ind i Fjordene, især i Nord- og

Seydisfjord, og at „steypireyfiren" ses meget sjeldent paa

denne Aarstid.

Som oftest har jeg iagttaget, at „steypireySren" bevægede

sig enkeltvis omkring i Vandet uden at gaa i nogen ved-

varende bestemt Retning; undertiden fulgtes to ad, som da

holdt sig umiddelbart i hinandens Nærhed. Storre Flokke har

jeg kun undtagelsesvis set, og da ogsaa kun en enkelt

I Under Expeditionens Ophold paa Færoerne indstrandede den 15de Mart

i KJakvig, paa Bordoe , en Han-HvE

I StrandiDgsstedet allerede var fuldstændig ophugget (

engde angaves af Indbyggerne til henved 66 danske Fod
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Gang med Bestemthed iagttaget, at en Flot bevægede sig i en

bestemt Retning (fra Nordost til Syd). Hvalerne synes mere

skye og frygtsomme, naar de gaa enkeltvis, end naar flere

findes samlede. Dette Sidste gjælder ogsaa om „Humpbacken*',

men den er i det hele taget mere selskabelig, thi kun en

enkelt Gang har jeg set enlige „Humpbaeks" færdes i Vand-

fladen. Fordetraeste ere flere (3—4) i Folgeskab med hver-

andre; medens de saaledes gaa fremad i Vandskorpen, fiilger

den ene i den andens Kjolvand, de dykke næsten sara-

tidigt og komme ligeledes omtrent paa samme Tid atter tilsyne

i Vandskorpen.

Forskjellen mellem de tvende Hval-Slægter Balænoptera og

Megaptera er, naar de iagttages i Havet, allerede ved forste Oie-

kast iøinefaldende, ikke alene hvad angaaer deres ydre Former,

idet den forste udmærker sig ved en langstrakt, smækker Legems-

^jygnJng, den sidstnævnte ved en kort og plump, men ogsaa

Forskjellen i deres Bevægelser i Vandet er umiskjendelig; alle-

rede paa længere Afstande er man derfor istand til at afgjore,

hvilken Slægt man har for sig; dertil kommer endnu en væsent-

lig Forskje! med Hensyn til Udaandings-Lyden , samt den ved

Aandedrættet fremkommende Dampstottes Storrelse.

Let og elegant, om jeg saa tor sige, bevæger „steypirey-

flren« sig under almindelige ForhoJd, naar den er uforstyrret,

i Vandskorpen. Kommer den op fra Dybet, aander den i AI-

mindelighed 5—6 Gange, med 1— Va Minuts Mellemrum, inden

^en atter soger derned. Over Vandet viser sig under saadanne

'"'orhold den Del af Hovedet, der ligger nærmest omkring Blæse-

gattet, samt enten den hele eller dog en Del af Rygfinnen.

Gaaer Hvalen ned i Dybet, skyder den sig paa en Maade fremad,

idet den viser hele Ryggen over Vandfladen, og den sidste Del

^f Dyret, der bliver synlig for Iagttageren, er da enten det Parti

»f Ryggen, som ligger mellem Ryg- og Halefinnen og som krum-

mes mer eller mindre, eller ogsaa reiser den hele Halefinnen lodret

' Veiret og forsvinder. Det er ved Overensstemmelsen af mine



OTersigt
21de April til 15de September 186i af mig iagttagne

af Tid og Sted (Bred^^hvor de ere sete

saavel enkelte Hvaler som Flokke, med Angivelse

6te September.

I8te-I5de Sept.
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lagUagelser i denne Retning blevet mig en Kjendsgjerning, at

Hvalen altid, naar den kaster Halefinnen lodret i Veirel og der-

paa dykker, agter sig ned paa storre Dybder, da den i saa

Tilfælde forbliver meget længere under Vandet end den pleier,

naar man som den sidst synlige Del af den ser det omtalte

krumtboiede Parti af Ryggen. Den Tid Hvalen pleier at opholde

sig under Vandet, er naturligvis meget forskjellig og sikkert

afhængig af tilfældige Omstændigheder; almindeligvis forlob der

fra 5-8 Minuter fra del Oieblik den dykkede ned, til det da

den atter kom tilsyne i Vandskorpen,

Idet Hvalen aander eller blæser hores en langtrukken, pu-

stende Lyd (Udaandingslyden), og man seer en Slotte af Vand-

dampe blive kastet lodret tiiveirs, der selvfolgelig efter Aande-

drættets Styrke bliver storre og hoiere eller mindre og lavere.

Blæsegattet og dets nærmeste Omgivelser blive ved hver Udaandning

skudte hoiere op eller hvælvede til en fremstaaende Pukkel. Damp-

slotten ses altid som en enkelt Stolte, hvis Top i Reglen bliver

skyforraet, mere udbredt lil alle Sider, og under gunstige Om-

stændigheder, i roligt, stille Veir, kan holde sig i lang Tid i denne

Form; den nederste Deel af Dampslotten fordeler sig derimod

oieblikkeligt. Udaandingslyden hores i stille Veir endog paa en

Fjerdingveis Afstand, og de ved Udaandingen fremkomne Damp-

skyer ses undertiden paa Afstande af en Mil og derover.

Naar Hvalen reiser , d. v. s. vedvarende bevæger sig i en

bestemt Retning, dykker den sjeldnere
;

jeg har nogle Gange

iagttaget dette og da altid, saavidt Oiet kunde folge, set den, stadigt

aandende, holde sig i Vandskorpen under den meget raske Be-

vægelse fremad. Jages Hvalen derimod, forkorler den gjerne sit

Ophold i Vandfladen, idet den, saasnart den kommer op, aander

med kortere Mellemrum; den forbliver da ogsaa længere Tid under

Vandet, det længste har i et enkelt Tilfælde været 18 Minuler,

almindeligvis pleier der al hengaa 8—10 Minuter. Den forandrer

ofte Retningen af sin Bevægelse under Vandet, saa at man ei er

istand lil af den Retning, som den indslog, da den dykkede, al
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beregne, hvor den aller vil vjs€

ogsaa underliden, at Hvalen,

kommer op, igjen gaaer tilbunds uden at aande , og i saa-

danne Tilfælde er det især, at den under Vandel forandrer den

Retning, hvori den tidligere gik. Saares Hvalen af Skytset, dyk-

ker den ojeblikkelig, men kommer dog snart op i Vandskorpen igjen

og vedbliver da at lobe i en utrolig Hast i en bestemt Retning,

stadig holdende sig i Vandfladen og idelig blæsende og pidskende

Vandet til Skum med sin Kæmpehale. Der er da intet, som

kan folge den; i Almindelighed soger den saarede Hval lilsiis

og forsvinder snart for Iagttageren.

I Modsætning hertil forholdt en med Haandharpun saaret

Hval sig forholdsvis rolig; den havde rigtignok et indskrænket

Rum at bevæge sig i , idet den var indesluttet af dybtliggende

Havis, hvorigjennem den Oere Gange havde gjort mislykkede For-

sog paa at undslippe. Hvalen blev nemlig rolig ved at gaae frem

og tilbage langsmed Jskanten; hvergang den erholdt et Saar af

Harpunen, dykkede den uden dog at vise Tegn paa Smerte eller

Uro; dens Bevægelser bleve lidt efter lidt mere uregelmæssige,

den udstodte gjentagne Gange hule, knurrende Udaandingslyd

og lob omsider paa Grund , hvor den dræbtes med en Landse,

idet et Stik, der vistnok ramte Hjertet, anbragtes bag dens

venstre Brystfinne. Dodskampen varede nogle Minuter ,
den

Pidskede uafladelig med Halen i Vandet, rorte ellers ikke sin

Kæmpekrop, udstedte dybe, rallende Udaandingslyd, der lignede

en fjern, rullende Torden, og Vanddampene, der udblæstes gjen-

nem Næseborene, vare blodigt farvede.

I Thislillfjorden, paa Islands Nordostkyst, iagttoges den 4de

Juli, at 3 eller 4 „steypireySar« i længere Tid (over en halv Time)

boltrede sig i Vandfladen, idet de saa godt som holdt sig paa

samme Plet. Snart saaes en Brystfinne strakt lodret i Veiret,

snart laa den ene af Hvalerne med Bugen opad , væltende sig

om paa Siden, og snart vistes Halelinnen i alle mulige Stillinger

over Vandet, som rundtomkring stod i et Skum. Jeg formoder,
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at en Parring, muligvis ogsaa en Kamp imellem Hanner, fandt

Sted. Baadene kom Hvalerne nær paa 5— 6 Alen, uden at disse

forandrede deres Plads eller sogte at undfly; der saaredes to

af dem, som begge undkom tilsos. Senere, den 8de August,

iagttog jeg 3—4 Mile udfor Borgarfjord et lignende Rore mellem

en stor Mængde Hvaler, ligeledes af Balænoptera-Slæglen^ men ei

heller der kunde jeg komme til sikker Kundskab om, hvorvidt

en Parring virkelig fandt Sted.

„Humpbackens" Gang i Vandskorpen under almindelige For-

hold , naar ingen Fare truer den, er en bolgeformig , livlig og

rask Bevægelse. Naar den kommer op i Vandskorpen, viser den

forst sit opspilede Gab hoit over Vandetj idet den derpaa lige-

som kaster sig frem, viser den kun den Del af Hovedet, som

ligger omkring Blæsegattet, samt Rygfinnen over Vandet, men

holder sig sjelden længere end et halvt Minut i Vandskorpen,

og gaaer. derpaa ned i Dybden, idet den viser den Del af Ryg-

gen, som ligger imellem Ryg- og Halefinnen, betydelig krummet

over Vandet. Medens den saaledes stadig gaaer fremad under de

samme Bevægelser, aander den to eller tre Gange med særdeles korte

Mellemrum. Udaandingslyden, der altid hores paa lang Afstand,

er en kort, hul, knurrende Lyd. Dampstotten, der udblæses ved

Aandedrættet, er i Reglen meget lille, undertiden neppe synlig.

Viser ^Humpbacken," naar den dykker, tilsidst sin Halefinne

i lodret Stilling over Vandfladen, da er dette et sikkert Tegn

paa, al den vil blive i længere Tid under Vandet; komm

derefter atter tilsyne, aander den tre eller fire Gange med knap

lange Mellemrum, blæsende Dampstotter i Veiret, der kun i meget

kort Tid holde sig skyformede; Slotten er altid enkelt. Naar

den

stadig i Vandfladen og bevæger sig hurtigt fremad. Under For-

folgelse viser „Humpbacken" sig ikke saa ængstelig eller sky som

^jSteypireybren" , men saares den, dykker den som denne oie-

blikkelig under , kommer snart op i Vandskorpen igjen , ud-

stodende hule, brolende Udaandingslyd, der omtrent ligne
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KobriJl, og undflyer, stadigt holdende sig i Vandfladen; paa sin

Flugt siiger den altid ud i det aabne Hav,

Islænderne frygte „Hurapbacken" og flygte med deres

Baade, naar de stode paa den; de paastaa , at Hvalen ved-

varende tumler sig i deres Fiskerbaades umiddelbare Nærhed, og

at hvis de soge at undkomme, bliver Hvalen ved at fiilge Baaden,

idet den holder sig i dens Kjolvand og stadig viser sit opspi-

lede Gab overvandet, ligesom den vilde opsluge den. At Hvalen

i et enkelt Tilfælde, idet den kommer en Baad for nær, kan gjiJre

denne Skade, er ikke usandsynligt, men at den ligefrem skulde an-

gribe og forfolge Baadene, er vist neppe rimeligt. Uden Tvivl finde

Hvalerne rigelig Fode paa de Steder, hvor Islænderne træffe paa

Torskestimer, og det er sikkert af denne Grund, at de med saa

stor Forkjærlighed opholde sig i Nærheden af Fiskerbaadene.

Med Hensyn til Hvalernes Fode er jeg ikke naaet til noget

sikkert og tilfredsstillende Resultat, da jeg aldrig fik Leilighed

til at undersoge Mave- eller Tarmindholdet af de dode Hvaler,

Imidlertid har jeg oftere, naar Skibet var i Nærheden af Hvaler,

saavel af Balænoptera- som af Megaptera-SlægUn , der syntes al

være beskjæftigede med at soge Fode, opfisket talrige Exemplarer

af et Krebsdyr af Reiefarailien (en Thysanopus) og af et til Ormene

horende Dyr (en Sagitta-Arl). Om disse Dyr tjene Hvalerne til Fode

maa forblive uafgjort, men jeg raaa dog bemærke, at kun hvor der

befandt sig Hvaler i Nærheden, har jeg med Drivnæt fanget de

nævnte Dyr, endskjondt jeg hyppigt, næsten dagligt, fiskede med

dette Redskab. Ogsaa Hr. Sysselmand Smith i Seydisfjord har

fisket lignende Dyr*), medens der opholdt sig en Flok Hvaler i

Fjorden, der iiiensynligt sogte Fode.

Af Kjendsgjerninger, som kunne tjene til Oplysning (

'ernes Yngle- og Parringstid, kan jeg anfore, at der i den den
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28de Juni fundne Drivhval af Balænoptera-Slægten fandtes el Foster,

der imidlertid ikke kunde opbevares, da det var gaaet i Forraadnelse;

af amerikanske Hvalfangere, der ligeledes i Sommer opholdt sig paa

Fangst ved Islands Kyster, er der berettet mig, at de saavel i

Juni som Juli Maaned have flensel Hvaler af Slægten Halænop-

tera („steypireySar«), hvori der fandtes Fostre af forskjellig Stor-

relse. To Gange, i Juli og August Maaneder, har jeg havt

den Formodning, at Hvaler af Balænoptera- Slæglen parrede sig,

idel jeg iagttog usædvanlige Bevægelser blandt dem, uden at jeg

dog med Sikkerhed har kunnet afgjore delte. Jeg henviser lil

hvad derom ovenfor er anfort (S. 159 og 160).

Snyltedyr har jeg uagtet noiagtig Undersogelse ikke fundet

hos Hvaler af Slægten Balænoptera *) (jfr. S. 169) Paa den under-

sogte Hval af il/c^'ap^era - Slægten fandtes talrige Exemplarer af

Coronula diadema^ Conchoderma {Otion) auritum samt Cyamus

Boopis (Jvfr. S. 175).

Jeg har oftere iagttaget, at store Sværme af Alaager uophiir-

lig forfulgte Hvaler saavel af Balænoptera- som af Megaplera-

Slægten, tilsyneladende endog angrebe disse, saasnart de viste sig

i VandOaden, ligesom det heller ikke kunde undgaa min Opmærk-

somhed , at Hvalerne under Udtommeisen af deres Exkrementer

udbredte en ulidelig Stank i deres Nærhed. De bjergede Driv-

hvaler fandtes begge drivende i Vandskorpen, med Bugen i Veiret,

og denne opbfæst til en umaadelig Storrelse.

Beskrifelse af en den 22de April 1867 ved Tegarhorn i Berofjord

paa Islands Istkyst dræbt og afMeaset Hral.

Fornævnte Hval, der af den saakaldte Gronlandsis inde

spærredes i en lille Vig af Berufjord og dræbtes ved Hjælp af
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Haandharpuner, var en Hanhval; den havde en

smækker Legemsbygning, Rynker under Struben. Brystet og Bugen,

en forholdsvis lille Rygfinne, og Brystfinnernes Længde i Forhold til

Tolallængden var omtrent som i : 8. Den havde saaledes de

characteristiske Kjendetegn, der tilskrives Slægten lialænoptera;

Hvalfangerne kaldte den (feilagtigt) „Sulphurbottom", Islænderne

gave den Navnet „steypireySr".

Med Hensyn til Hvalens Længde samt ovrige Maalforhold

henvises til Oversigten over de undersogte Hvalers Storrelses-

forhold i Slutningen af denne Afhandling, hvor de findes angivne

i danske Tommer under Rubriken A.

Hvalens Hoved og Ryg vare sorlgraa med enkelte uregel-

mæsigt anbragte lysere Stænk og Pletlter; Kroppens Sider graa-

sorte, ligelede^ med lysere Stænk, og den Deel af Bugen,

som ligger mellem Halefinnen og Bugrynkerne , ensfarvet

graa. Paa hele Bugfladen fandtes en Mængde snehvide,

uregelmæsigt stillede, for det meste linieformede Pletter (Ar).

Rynkerne under Struben, Brystet og Bugen vare sortgraae; de

begyndte ved Underkjæbens nederste Rand og naaede i Midt-

linien til en Afstand af c. 20 Tommer fra Penis; til begge Sider

aftoge Rynkerne i Længde opad, saa at de overste vare de kor-

teste. Rynkerne kunde ikke altid forfolges som enkelte paa hele

Strækningen fra Struben til Bugen, tvertimod delte de sig under-

tiden flere Gange. Breden af Rynkerne var fra 2—3 Tommer,

(de bredeste fandtes midt under Bugen), Dybden fra 1— IVa

lomme. Hudfarven i Furerne mellem Rynkerne lysgraa, Huden

selv fint rynket og foldet.

Brystfinnernes Farve var paa den udvendige Flade sort-

graa med talrige lysere Pletter, paa den indvendige ganske sne-

hvid, med Undtagelse af det foldede Hudparti, som danner Over-

gangen fra Finnen til Kroppens Sider, hvilket var graahvidt.

t'innernes forreste Rand var but og afrundet, den bageste



derimod skarp; et Indsnit*)

fandtes heniraod den neder-

ste Ende paa den bageste Rand

af begge Brystfinnerne. Fig.

1 viser et Omrids

Brystfinne.

Rygfinnen var sortgraa

med lysere Stænk; dens Form

viser Omridset Fig. 2.

paa sin ovre og nedr(

sortgraa med lignende ly-

sere Stænk som paa Ryggen

og Brystfinnerne. Siderandene

vare butte og afrundede,

bageste Rand skarp og hel.

Fig. 3 viser et Omrids af Hale-
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syntes de vel blaagraa, men det viste sig ved nærmere Under-

sogelse kun at være en fedtet Belægning, der let fjernedes. De

stdrste Barder stode midtveis i Barderækken paa hver Side,

c. V4 Tomme fra hverandre, de ovrige aftoge saavel bag- sora

fortil i Rækken, hvor de bleve mere tætsluttede og i Overkjæ-

bens forreste Runding borsteformede ; Barderækkerne gik her

uden Afbrydelse over i hinanden. Den enkelte Bardes indven-

dige Kant er forsynet med fine, haarformede Trevler, og den

Kant, hvormed Barden sidder fast i Overkjæbén , er spaltet i

tvende Plader.

Paa Underkjæbens forreste Deel, omtrent 3 Toraraer fra

dens iiverste Rand, fandtes 4 Rækker hvide, c. toramelange,

borsteformede Haar. Paa hver Side stode to bueformede Rækker,

sora vege ud fra hinanden bagtil; i de yderste ^. ^ ^,^^

og mindste Buer taltes paa hoire Side 3,

paa venstre Side 4 Haar med en indbyrdes ^^~- -^
Afstand af c. IV9 Tomme; i de mellemste •' / •/'•

Buer fandtes paa hver Side 8 Haar med lig- ^.''

nende indbyrdes Afstand. (Fig. 4.)

Snyltedyr fandtes uagtet den allernoiagtigste Undersiigelse

ikke paa Hvalens Hud, ei heller opdagedes i selve Spæklaget,

der ofte undersøgtes under Flensningen, Spor af saadanne.

Beskrivelse af 4 Hvaler, der sattes ilanii af tironlandsisen I Ved-

fjord, en Arm af Piordfjord, paa Islands Ostkyst, mellem

Under Rubriken B. i Oversigten S. 176—77 findei

il og dens enkelte Dele tagne Maal opforte.



Hvalen var en Han og havde ligesom den nys beskrevne

de samme ydre Kjendemærker, der tilkomme Slægten Balænoptera.

Islænderne benævnede den „steypireydr".

Hovedets og Ryggens Farve var ensartet sortgraa,

Kropsiderne graasorte, Bugen graa, Rynkerne under Stru-

ben, Brystet og Bugen sortgraa; de havde en Brede af c. 2V9

Tomme, Furerne iraellem dem en Dybde af IV3 Tomme og en

lysgraa Hudfarve.

Brystfinnernes udvendige Flade var ensartet sortgraa,

den indvendige hvid; op mod Kropsiden var Hudfarven graa-

hvid. Brystfinnens Form var aldeles som hos den nysbe-

skrevne Hval; paa den nederste Ende af begge Finners ba-

geste Rand fandtes et Udsnit, omtrent paa samme Sted som hos

hin. Ved nærmere Undersogelse viste disse Udsnit begge paa

deres afrundede Kant en hvid, arlignende Stribe.

Rygfinnens Farve var ensartet sortgraa; dens Storrelse

blev det mig ikke muligt at udmaale, ligesaalidt som Halefin-

nens, hvis Farve saavel paa den ovre som nedre Flade var

Blæsegattet havde samme Farve som Hovedet. De tvende

spalteformede Blæsehuller fjernede sig fra hinanden bagtil , og

mellem dem lob en Hudfure; paa en lille Aabning nær i deres

bageste Ende var Spalten tæt lukket. Deres indvendige Be-

dækning var lysgraa og Huden ligesom besat med utallige Korn

(nuppret).

5 forresten

ler Spor deraf fandtes ikke nogensteds paa Dyret,

heller fandtes Snyltedyr paa Huden eller i Spæk-



Den anden Hval var 1 igeledesi en Han, havde de samme

ydre Kjendemærker som de tvendf! forstbeskrevne, horte altsaa

til Balænoptera- Slægtenfi og kaldtes af Islænderne „ steypireyar".

Det var det længste iiidivid , som
,

jeg har undersog;t; de tagne

Længdemaal af Hvalens enke Ite Dele findes opforte i Fortegnelsen

under Rubriken C.

Hovedet var hos dette Individ betydelig mindi•e i Forhold

til Dyrets Længde end hos de for beskrevne Hvaler,

Hovedet og Ryggen vare sortgraa med lysere Stænk eller

Pletter, Kropsiderne graasorte. Under Bugen var Farven

graa med enkelte, uregelraæsigt anbragte, sortgraa Stænk.

Rynkerne under Struben, Brystet og Bugen vare sortgraa;

de enkelte Rynker havde en Brede af 2— 3 Tommer, og Furerne

en Dybde fra 1—2 Tommer.

Brystfinnernes udvendige Flade var sortgraa med lysere

Stænk, den indvendige snehvid, op imod Kropsiden paa et lille

Stykke graahvid. Deres Form var ikke forskjellig fra den,

<ler fandtes hos de for beskrevne Hvaler, dog vare de forholds-

Brystfinnes bageste Rand

fandtes tvende Udsnit, det

ene mi,idre omtrent midt-

veis, dlet andet ved den

nederslfe Ende (se Omridset

Fig. 0). Begge Udsnit viste

paa der•es Kant arlignende

Striber. Hoire Brystfinnes

bageste Rand var derimod



Denne Hval, der var en Han, havde ligeledes de ydre

Kjendemæiker for Slægten Balænoptera; dens Storrelsesforhold,

forsaavidt de kunde undersoges , findes anforte under Ru-

ed Hensyn til Hudens Farveforhold fandtes fiilgende:

ovedel og Ryggen ensartet sortgraae, Kropsiderne

rle, Bugen graasort med enkelte snehvide, uregelmæsigt



Rynkerne under Struben, Brystet og Bugen

uregelmæsigt istrijede hvide Pletter. Rynkernes

— 2 Tommer, de mellemliggende Furers Dybde

Blæsegattet sortgraat, dets Form og Stilling som hos de

for beskrevne Hvaler, ligesom ogsaa

Barderne, der vare glindsende sorte.

Ha ar fandtes intetsteds paa Hvalens Overhud, ei heller

"pdagedes Snyltedyr paa samme; derimod fandtes i Spæklaget

l'aa den ene Side en tæt lukket, elliptisk Hulhed af c. IV2

lommes Længde og V2 Tommes Brede, der var fyldt med en

fedtet, kornet Masse, hvorimellem var indstroet haarde, sten-

agtige Concrementer. Disse viste sig ved den cheraiske Under-

sogelse fortrinsvis at bestaa af kulsur Kalk; den i Hulheden

indeholdte organiske Masse var det ikke muligt at tyde med Sik-

kerhed, men sandsynligvis hidrorte den fra et dodt Snyltedyr,

rimeligvis en Pemella, hvoraf Exemplarer tidligere ere fundne paa

Finhvaler.

Ogsaa den fjerde Hval*), der ligeledes fandtes at være en Han,

ie de for Ba/ænopfera-Slægten characterisliske ydre Kjende-

"ker; Islænderne benævnede ogsaa den „steipireySr«.

ideiiskabsmands



De af denne Hval tagne Maal findes opforte i Fortegnelsen

under Rubriken E.

Hovedets og Ryggens Farve var sortgraa uden Nuan-

ceringer, Kropsidernes graasort, Rynkerne under Struben og

Brystet graasorte; paa Bugen var Parven mere graa med en

Mængde uregelmæsige
, snehvide Pletter. Rynkernes Bredde

fra 2 til 3 Tommer.

Brystfin ernes ud-

vendige Flade var sortgraa,

den indvendige snehvid; op \

mod Kropsiden var Hudfar- ^

ven paa et lille Stykke graa-

hvid og Huden rynket. Et

Omrids af venstre Brystfinne

ovre som nedre Flade sort-

Blæsegattets Farve ligeledes sortgraa, dets Form og Stil-

ling ikke forskjellig fra den, som fandtes hos de fiir undersogle

Hvaler.

Barderne glindsende sorte.

Ha ar fandtes ingensteds paa Hvalens Hud, og der opda-

gedes, tiltrods for den allernoiagtigste Undersogelse, ei heller

Snyltedyr paa samme.



Beskrivelse af en Hral, der fandtes dod, drivende i Vandskorpen

.V-6 Mile ostfor Seydisfjord, paa Islands Ostkyst, den 28de Juli 1867.

Hvalen
, der var en Hun , horte eftei• de ydre Kjende-

ker at clomme, til Slægten Balænoptera. Hvalfangern e be-

lede d<.n (feilagtig
:)

„Sulphurbottom«
,

Islænderne kaldte

„steypireyOr«. D(! af derme Hval tagne forskjellige Alaal

ere opforte i Oversigten under Rubriken F.

Hovedets og Ryggens Farve var sortgraa med lysere

Stænk og Pletter, Kropsiderne graasorle, uden Nuancer,

Bugen graa med enkelte snehvide Pletter, der stode uregel-

raæsigt. Over hele Ryggen og noget nedad begge Kropsider var

der udbredt et bronzefarvet Skær paa Overhuden; dog var

delte aldeles forsvundet , da jeg Dagen efter dens Fangst vilde

undersoge Forholdet noiere.

Rynkerne under Struben, Brystet og Bugen, hvor de næ-

sten naaede lige til Kjonsdelene, vare sortgraa med enkelte

istroede snehvide Pletter, der saavel fandtes paa Rynkerne som i

furerne imellem disse. Breden af Rynkerne var 2—3 Tommer,

Dybden af Furerne fra 1— 1*/9 Tomme.

Brystfinnernes udvendige Flade var ensartet sortgraa,

tlen indvendige snehvid. Paa den nederste Ende af venstre

Brystfinnes bageste Rand fandtes el Udsnit, som paa sin Kanl

tydelig viste en arlignende Stribe.

Halefinnen var saavel paa sin ovre som nedre Flade

sortgraa, dens Form ikke afvigende fra de tidligere beskrevne

Haar opdagedes ikke paa Hvalens Hud,

"ogensteds Snyltedyr.



172

Ved Flensningen af denne Hval stodtes paa Levninger af et

s ter, der var aldeles oplost; dets Storrelsesforhold kunde

angives. Ribbenene, hvoraf 3 fandtes uskadte, havde

llertid en Længde af 10—11 Tommer; de vare endnu skjore

Beskrivelse af eu Hval, der fandtes dod, drivende i Vandskorpen,

imellem Ingolfshofde og Portland ved Islands Sydkyst

den 18de Juni 1867.

Ovennævnte Hval, der var en Han, havde en kort og

plump Legemsform; dens Rygfinne havde Form af en Pukkel eller

Knop, og Brystfinnens Længde i Forhold til Legemets var omtrent

som 1:3^2- Den havde saaledes de ydre Kjendemærker, der

tilkomme Hvalerne af Slægten Megaptera; af Hvalfangerne be-

nævnedes den „Humpback". af Islænderne „hnufubakr".

De af denne Hval tagne Længdemaal ere opforte under

Rubriken O.

Hovedets og Ryggens Farve var overalt glindsende sort

ligesom Kropsidernes. Under den Del af Bugen, der ligger

imellem Penis og Halefinnen, hvor Huden er glat, var Farven

ligeledes sort, men med enkelte uregelmæsige , istroede hvide

Pletter.

Rynkerne under Struben, Brystet og Bugen vare sorte,

men Farven mat, og der fandtes overalt hist og her uregel-

mæsige, snehvide Pletter. Bugrynkerne naaede i Midten af Bugen

til omtrent 15 Tommer fra Penis og aftoge op mod Siderne i

Længdej de delte sig undertiden flere Gange. Breden af

Rynkerne var 2—3^9 Tomme, Dybden af Furerne imellem dem

1—1 Va Tomme, disses Farve lysgraa. Huden var meget Dnt

foldet; paa enkelte Steder saa det ud, som om en Bristning



diedel glindsende

ledes glindsende s

Pletter, og den n

paa sin udvendige Flades iiversle

,
paa sin mellemste Trediedel

len med uregelmæsigt stillede, sne

Trediedel ensartet hvid. Af dens

vendige Flade var den oversle Trediedel glindsende sort, forresten

var den aldeles snehvid. Dens forreste Rand var but og af-

rundet, men uregelmæsig udskaaren og besat med talrige Ex-

emplarer af Coronula diadema, dens bageste Rand skarp og hel-

randet. Et Omrids af hoire Brystfinne viser Fig. 9.

Mængde istroede , uregeJmæsige , snehvide Pletter : paa

nedre Flade, hvor Grundfarven iovrigt var glindsende sort,

disse snehvide Pletter endnu talrigere. Halefinnens Side-

e vare butte og afrundede, Bagranden stærkt udskaaren og



besat med lalrige Exen

piarer af Coronuta diadem

Dens Omrids findes antydet

som det ovrige Hoved; de

spalteformede Blæsehuller, der

sluttede tæt sammen, fjernede

sig fra hinanden bagtil ; en

Hudfure lob midt imellem dem.

sorte; de længste stode midt-

veis i begge Sider af Over-

kjæben , derfra aftoge de i

Længde saavel fortil som bagtil.

Forrest, i Overkjæbens Runding,

vare Barderne borsteformede, og

den ene Sides Barder gik der uden Afbrydelse over i den

andens. De indvendige, mod Mundhulen vendende Rande af Bar-

derne vare alle oploste i haarformede Trevler.

Saavel paa Over- som paa Underkjæben fandtes flere halv-

kugleformede Ophoininger, Knopper eller Knuder, som paa

deres hoieste Punkt bare et enkelt, omtrent tommelangt, snehvidt

Ha ar. Paa Overkjæben taltes 24 saadanne Knuder; af disse

stode 5 midt paa Overkjæben i en Linie fra Snudespidsen til Blæse-

gattels forreste Ende; af de ovrige 19 stode 10 langsmed Over-

kjæbens hoire Rand i tvende Rækker, og 9 langsmed venstre

Rand ligeledes i to Rækker, uden at der fandtes et bestemt, lige-

stort Mellemrum, hverken mellem de enkelte Knuder eller mellem

Knuderækkerne. — Paa Underkjæben fandtes 21 Knuder, nemlig

paa hoire Side langsmed dens iJverste Rand 11 i en Række, paa

dens venstre Side 10 i en lignende Stilling.



Af Snyltedyr fandtes paa denne Hval tre forskjellige For-

mer, alle i talrige Exemplarer:

1) Coronula diadema {L.) under Struben , i Furerne mellem

Rynkerne, omkring Penis, hvor denne kommer frem under

Bugen, paa Brystfinnernes forreste, udskaarne Rande samt paa

Halens bageste Rand. Dette Snyltedyr forekom i forskjellige

Storrelser; de storste havde et Tvermaal af omtrent IV2—

2

Tommer; enkelte vare fritsiddende, kun med deres Basis fast-

heftede til Huden, andre derimod mer eller mindre bedæk-

kede af den over dem brustne Overhud, og endelig fandtes

Exemplarer endnu fuldstændigt dækkede af Overhuden, som kun

var losnet og fremhvælvet over dem, og her maalte man allsaa

foretage et Indsnit for at naa til Dyret, der sædvanligen kun var

noddestort.

; iOlion) auritum (L.) fandtes i enkelt

piarer fritsiddende paa Halefinnens Overhud, men de fl

paa Skallen af Coronula^ ofte endog i flere Exemplarer.

un imellem de talng

inens bageste Rand.
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Nogle Bemærkninger om Islændernes „Sleypireydr^

J. Reinhardt.

(Jfr. Oversigten over de videnskabelige I

Merat Eschrichts Undersogelseroverde nordiske Hvaler for en

Snees Aar siden havde givet Slodet til, at disse Kjæmpedyr

begyndte at studeres med en tidligere ukjendt Nciiagtighed , er

man lidt efter lidt kommen til Erkjendelse af, at der i de nord-

europæiske Have lever ikke saa ganske faa forskjellige Finhvaler,

som man endog tildeels har troet at kunne fordele i flere Slæg-

ter. Hidtil er det imidlertid hovedsagelig ved Hjælp afForskjel-

ligheden i deres Beenbygning, at det er lykkedes at skjelne mel-

lem disse" forskjellige Arter, og det er egentlig kun deres Ske-

letter
, som kunne siges at være nogenlunde tilfredsstillende

kjendte; om det levende Dyrs Udseende veed man i de fleste

Tilfælde kun lidt, ja for enkelte Arters Vedkommende endog

slet intet. Selv de forskjellige Arters Farve, som dog er saa-

meget lettere al opfatte og gjengive end Forskjellen i slige kjæmpe-

mæssige Dyrs Omrids, er man endnu langt fra at kjende med

den onskelige Noiagtigbed; det maa endog endnu stedse be-

tragtes som uafgjort, i hvilken Udstrækning man overhovedet

kan bente Artsmærker fra Farven hos disse Hvaldyr, og

man synes fortiden snarest at være tilboielig til kun at lægge

ringe eller ingen Vægt selv paa betydelige Forskjelligheder i denne

Henseende. Et Par Exempler ville let vise det. Naar man



saaledes i de senere Aar vistnok med Foie har anseet den meget

store, i 1827 ved Ostende fundne, afDubar,van Bredaogvan
der Linden beskrevne Finhval for en egen Art, forskjellig fra

Balænoptera ladceps Gray (Bal. rostrata Rud.) og kaldt den deels

Balænoptera gigas deels Sibbaldius borealis, synes man væsentligst

al have ladet sig bestemme af den store Forskjel i Storreisen,

og en kundskabsrig Cetolog har for faa Aar siden troet at

maatte indromme Muligheden af, at de to nysnævnte Arter endnu

kunne vise sig at falde sammen, uden at have fundet sig foran-

lediget til ved Besvarelsen af dette Sporgsmaal at tage noget

Hensyn lil den Forskjel i deres Farve, som de foreliggende An-

givelser have paaviist. Fremdeles synes det ikke at have vakt

Betænkelighed at henfore saa forskjelligt farvede Finhvaler, som
f. Ex. den af Schlegel i 1841 iagttagne og afbildede sorte og

fivide Han og de tvende afCompanyo ogEschrichl beskrevne,

mere eller mindre graa Hanner (il een og samme Art, Physalus

antujuorum Gray.

Under disse Omstændigheder besidde de Optegnelser, som Hr.

Hallas har samlet under sit Ophold ombord i Hvalfangeren ^Tho-

mas Roys", en vis Interesse allerede derved, at de give Beskri-

velser og en Deel Maal af adskillige Individer af begge Kjon af

een og samme Finhval-Art, Islændernes „S teypi r eySr'^, og

saaledes give os Midier ihænde til idetmindste for een Arts

Vedkom danne os en nogenlunde begrundet Forestilling

11 Spillerummet af de Variationer, Farven kan frembyde. Thi

^ de af Hr. H a 1 I a s undersogte Finhvaler {Balænoptera)

"•kelig henhiire til een Art, kan vist ikke betvivles; i det

'O'este kunde der maaskee opstaae nogen Betænkelighed med

lensyn til Individet C, som er det storsle af dem Hr. Hal-

»s har truffet, men som dog efter Storreisen af Afstanden

a Snudespidsen til Biæsehullerne at domme synes at have havt

' ikke blot relativt, men absolut kortere Hoved end de mindre,

nidlerlid er denne Forskjel ogsaa den eneste nogenlunde væ-



at der ikke er indlobet nogen Feil i Udraaalingen af den nævnte

Hval, vilde det dog formeentlig være altfor voveligt alene paa

Grund af denne Forskjel at ansee dette Individ for at tilhore

en anden Art end Resten.

Af Hr. Hallas's Beskrivelser af de forskjellige Individer, som

han har havt Leilighed til at undersoge nærmere, seer man, al

„Steypireyftren" horer til de meget morktfarvede Hvaler. Ryg-

siden har en sortegraa Farve, i hvilken der undertiden findes

noget lysere Stænk eller Pletter; nedad Siden bliver Farven ube-

tydeligt lysere, og af Bugsiden er den bag Rynkerne liggende

Deel eensfarvet graa, paa det forreste rynkede Parti ere selve

Rynkerne sortegraae. Furerne mellem dem derimod lysegraae.

Halefinnen er paa begge Sider sortegraa, hos visse Individer

tillige mærket med lysere Spætter i den morke Grundfarve. Paa

Brystfinnerne endelig er Farvefordelingen meget charakleristisk

;

deres udvendige Flade er nemlig sortegraa, underliden tillige

forsynet med noget lysere Pletter; den indvendige Side derimod

aldeles reen melkehvid, hvad der er saa meget mere afstikkende,

som det er det eneste Sted paa det store Dyr, der har denne

Farve. Kun lige ved Finnens Udspring gaaer den hvide Farve over

i en graaladen hvid. Hos de fleste Individer har Hr. Hallas

fremdeles fundet smaa, linieformige, hvide Stænk uregelmæssigt

stroede omkring paa Bugsiden; de kunne være flere eller færre

i Tallet, men ere efter hans vistnok meget rimelige Formodning

kun Ar; de fortjene saaledes neppe at komme videre i Betragt-

ning, og see vi bort fra dem, holder Farven og Farvefordelingcn

Afændringer, der synes at finde Sted, er de graae Spætter, som

underliden vise sig paa de morkest farvede Partier af Kroppen,

ligesom der ogsaa i enkelte Tilfælde kan findes noget miirkere

Pletter paa den graa Bug; men disse Afvigelser ere aabenbart

meget for smaa til i nogen væsentlig Grad at kunne paavirke

Hvalens Udseende i det Hele. Barderne endelig synes stedse

at være eensfarvet sorte.
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De fra Hr. H a 1 1 a s' s Haand foreliggende Bemærkninger gaae ikke

niegel ud over Angivelsen af Farven og de raeddeelte Maal. Men

disse sidste vise ialtfald, at „Steypireyftren" horer til de allerstorste

Hvaler. Del storsle af de 6 udmaalte Individer er jo nemlig opgi-

vet at have været 80 Danske Fod langt ; det mindste havde endnu

stedse en Længde af 70 Fod, og selv om der unægteligt raaa træk-

kes nogle (fem til sex) Fod fra hvert af disse Tal paa Grund af,

at Hr. Hal las ikke har maalt Afstanden mellem Snudespidsen og

Indsnittet i Halefinnen i lige Linie, men derimod langs Hovedets

og Kroppens krumme Contour, opveies dette dog tildeels atter

ved den Omstændighed, al ikke noget af disse Individer kan

have værel ganske udvoxel, idet Sammenvoxningen af Hvirvlernes

Endeplader og deres Legemer ifolge en venskabelig Meddelelse

fra Hr. Hallas endnu ikke var fuldendt hos nogetsomhelst af

dem. Det synes fremdeles, at Islænderne have Ret, naar de

troe al kunne hente et Særkjende for denne Hval fra Rygfinnen,

om de endog maaskee ikke angive det Eiendommelige ved Fin-

nen ganske rigtigt, naar de sige, at den ene af de lo store Fin-

hvaler, mellem hvilke de skjelne, har en baade kortere og lavere

Rygfinne end den anden. „Sleypireyftrens" Rygfinne er nemlig

ikke usædvanlig kort, men derimod er den unægtelig særdeles

lav, saa at dens Hoide skal indeholdes omtrent 3*2 Gang i dens

Længde. Hos intet af de tre Individer, paa hvilket Hr. Ha II as har

havt LeiligheU til at maale den, har den været mere end 7 Tom-

mer hoi; en saa ringe Hoide af denne Finne hos saa over-

ordentlig store Hvaler er ganske vist paafaldende og afgiver el brug-

bart Skjelnemærke mellem „Steypireyftren" og visse andre nordiske

Finhvaler saaledes som (1et vil fremgaae af nedenstaa.ende For-

tegnelse over Rygfinnens 1 ioide hos adskillige af disse:

•'OS li. antiquorum, $ 40V iidmaalt af H.Schlegel 1841 .. . .
12"*)

- 2 37'V _ . _ 1826.. . . iO^V

3oS' _ - J. Murie 1859 . U'/2"

S 40\V _ - 0. Sars 18(55 . . .. 13"

*) Alle Maaicne i denne LisK. ere angivne i dan.ske Fod og 1'omnier.



hos B. Duguidii% $ c. 48' udmaalt af R. Heddle 1856 2OV9"

- - laticeps, 2 31' — - Rudolph! 1819 16"

- - rostrata $ 25' — - Eschricht I4V2"-

Men paa den anden Side gives der ogsaa Arter, og del

saadanne som ,,Steypirey8ren« fremdeles ogsaa ligner i Farve,

hos hvilke man finder en lignende langstrakt, men lav Rygfinne

som hos denne, og selv om der maaskee i visse af disse Til-

fælde endda maatte finde nogen Forskjel Sted i Finnens Form,

kan en saadan neppe med Sikkerhed paavises af de foreliggende

Data. Endvidere sidder denne usædvanlig lave Rygfinne ogsaa

usædvanligt langt tilbage, nemlig omtrent ved Begyndelsen af

den sidste Fjerdedeel af Halen.

Brystfinnerne endelig synes ikke at frembyde noget særligt

Mærkeligt i deres Form, og deres Længde indeholdes fra 7*5 li'

7% Gang i Totallængden (maalt langs Ryggens krumme Over-

flade).

De Oplysninger, vi skylde Hr. Hallas om „SteypircyOren*,

tillade os, som man vil bemærke, at danne os en i visse Hen-

Forestilling om denne Hval; men de

til de nordiske Finhvaler staaer

for Oieblikket, ikke tilstrækkelige til at bringe det paa det

Rene, om den kan henfores til nogen af de tidligere bekjendte

Arter eller ikke. Rigtignok er der i den cetologiske Literatur

omtalt to Hvaler, som Tanken strax vil henledes paa ved den

ovenstaaende Beskrivelse, nemlig den af Eschricht og H. P. C
Moller beskrevne grønlandske „Tunnolik"**), der sædvanlig ansees

for identisk med Ostendehvalen , og den for nyligt af Hr. Malm

*) Jeg anforer denne Hval her under det Navn, hvorunder dei

beskrevet som en ny Art, for at det saa meget lettere kan
ket Individ der menes; men det er iovrigt langtlVa min
dens Berettigelse til at gjælde for en fra B. aiitiquoimm for

kan siges at være tilstrækkelig godtgjort.

**) K. D. Vid. Selsk. Skr., 4de Række, 12te Bd. S. 375—380.



under Navn af Balænoptera Carolinæ opstillede Art *). Men

disse to Hvaler ligne hinanden indbyrdes og hver især atter

Steypireyftrhvalen saameget hvad Farven angaaer, al det, selv

om det var givet, at denne sidste virkelig var identisk med een

af dem, dog neppe vilde kunne siges med hvilken, saalænge man

kun havde den ovenfor raeddeelte Beskrivelse at holde sig til.

Dertil kommer endnu, at det selvfolgelig, trods Overeensstemmel-

sen i Farven, dog i del Hoieste kan være rimeligt, men langtfra vist, at

»SteypireySren« virkelig falder sammen med een af de to oven-

nævnte Former; kan der gives to Hvaler, som med en slaaende

Lighed i Farven forbinde saa væsentlige Forskjelligheder i Been-

bygningen, at de ikke blot maae ansees for forskjellige Arter,

men endog maae henfores til forskjellige Afdelinger af Balænop-

<fra-Slægten — den ene, „Tunnoliken" eller Ostendehvalen, til

den Afdeling, for hvilken J. E. Gray har dannet sin Slægt Sib-

haldius*"), den anden, Balænoptera Carolinæ, til Grays Slægt

Carolinæ i Synnerhet. Goteborg 1866.

Monographie illustrée du Baleinoptére trouvé le 29. Oct.

1865 sur la cote occidentale du Suéde. Stockholm

or nyligt udkommen Afhandling: »on two subfossil whales dis-

1 inSweden«, Upsala 1867, har Professor Lilljeborg dannet en

ra Sibbaldiua forskjellig Slægt, Floicerius, for Ostendehvalen.

somewhat in front of the posterior fifth of the entire bodys length.,

aa gjælder det vel (forudsat at de foreliggende Maal ere rigtige) for

en ved Godhavn strandede .Tunnoliks- Vedkommende, men Angivelsen

ængde af 26", 60c, havde Rygfinnen, efter hvad VanBreda har op-

'St, sin Plads næsten lige oven over Gattet og dette sad i en Afstand

f 18n> IOC fra Snudespidsen. Kjendemærket passer saaledes ikke paa

tt Individ, paa hvilket Slægten egentlig er opstillet, men kun paa en

oist ufuldstændigt undersogt Hval, hvis Identitet med Ostendehvalen

lan vel har formodet, men langtfra beviist. Jeg troer heller ikke, at

has the lateral processes above the middle and of a conical form«,



'hysalus — kunde der vel ogsaa gives tre saadanne; n

dette Tilfælde vilde det ikke dermed være afgjort,

situated in about the middle of the sides, hos Sibhaldius. Da der

ingen i det Enkelte gaaende Beskrivelser gives af Ostendehvalens Atlas,

og da Lilljebofg ikke selv har seet den, kan han vistnok kun have

hentet dette Særkjende fra Dubars Figur af denne Hvirvel i hans be-

kjendte -Ostéographie« af denne Hval; men Dubars Figurer ere virke-

lig altfor raae til at man paa den Maade kan bygge paa dem, og hvad

navnlig Afbildningen af Atlas angaaer, da ere Tværudvæxterne end

ikke eens afbildede paa begge Sider; den venstre kan maaskee nok siges

at udspringe saaledes som Lilljeborg angiver det, men den hoire synes

at udspringe som hos Sibbaldius, og jeg skjonner ikke, hvorledes man

af Tegningen med Sikkerhed kan slutte sig til om de ere kegledannede

eller sammentrykte. Endelig er det neppe med Rette, at det i Slægts-

mærket fremhæves som et Særkjende for Flowetius, at kun den anden

Halshvirvel har ringformige Tværudvæxter; saaledes siger rigtignok

hvis Piece om Ostendehvalen er udgivet senere end Dubars, og bærer

Præg af at være et paalideligere og dygtigere Arbeide end dennes

maadelige Bog, udtrykkelig fremhæver, at den tredie Halshvirvel

er forsynet med ringformige Tværudvæxter ligesaa vel som den anden.

Forskjellen mellem Slægterne Flovjerius og Sibbaldius bliver saaledes

var, vilde den efter min Mening dog ikke forslaae til at retfærd iggjore

Opstillingen af den nye Slægt. Men i ethvert Tilfælde er der neppe

nogen Trang til Navnet Flowerius. Gray har jo nemlig allerede i sin

i 1866 udgivne »Catalogue of Seals and Whales in the British Museum-

deelt sin Sibbaldius- ^læ%i i to Grupper, som han vel ikke betegner

som Slægter, men af hvilke den, der er dannet for Sibbaldius laticeps,

dog faaer et eget Navn: liudolphius; vil man altsaa endelig splitte

Sibbaldius-Slægten i to, maa detle Navn dog vel beholdes for den

Sibbaldius anvendes paa den, hvis Typ Ostendehvalen er.

Men, som sagt, disse to Slægter forekomme mig rigtignok temme-

lig overflodige, og jeg gaaer endog videre og foretrækker overhovedet

kun al betragte alle de forskjellige i den nyere Tid opstillede Finhval-

slægter som Grupper indenfor Slægten Balænopiera Lac. {Fterobalæna

Eschr.). Man er lidt efter lidt gaaet saavidt, at man har gjort en egen

gives Arter der, idet Beriedenia-Slægten sandsynligviis kun er grundet

paa en ung Baktnoptera antiquonmi. Som en Folge heraf falde Slægts-

og Artsmærkeriie for en stor Deel sammen, og det er neppe at vente,



islandske Hval var en hidtil ubekjendt Art; thi der gives ialfald

een Finhval, Balænopera Silbaldii Gray, som er forskjellig fra

Ostendehvalen, og som af Hr. Malm antages for ligeledes al

være forskjellig fra den af ham opstillede Art, men om hvis

ydre Udseende og Farve vi aldeles ikke vide noget, og ^Steypi-

rejftren" kunde jo maaskee netop være denne Art.

Ileldigviis have vi imidlertid mere end den hlotle Be-

skrivelse af „Steypirey?lrens« Ydre at holde os til. Hr. Hallas

har nemlig selv skjænket det zoologiske Musæum Tungebenet og

den forste Halshvirvel af det i hans Optegnelser med Bogstavet E

betegnede Individ; Musæet har fremdeles af det danske Fiskeri-

selskab kunnet tilkjobe sig den paa Underkjæbegrenene nær

fuldstændige Hovedskal af det selvsamme Individ, som var bragt

hertil med et af dets Skibe; endelig er der fra en tredie Side

at de Kjendetegn, som nu antages at betinge hinanden, ogsaa ville

noiere at kjende. I visse Tilfælde har man dernæst hentet Slægts-

af Slægtscharaktererne for Physalus - Slæglea fra Br

man af de foreliggende Iagttagelser kun synes al

Slutning, at denne Knogles Form vexler saameget 1

give paa lidelise Artsmæirker. Selv paa detKjendemærlLe, som man har

ibeens Forni (om det er spaltet ()ventil eller ikke).

kan mar1 maaskee ikke Bide stole saa trygt, som n(lan pieier

at gjøre, og det er ikke afveien at minde om, at Es cliricht for mere

end 20 Aar siden fremtlævede, at han paa en Hval, se•m bna<ie han og

i den n veste Tid atter min ærede iower uden Bc-

tænkninj1 have henfort
nemlig den af

Sclileg el afbildede, i December 1841 ved Katwijk aan Zee

til en Spaltning af <len ove rsle Ende

irste Ribbeen', 02 at ban,
liaeledes paa et Skclet af en Spæk-

hugger 1

venstre tr^!l^s'^!^^'^ZTTiiI^^^^ opstillede

Slægter , neppe endnu siges at være vel begrundede;

de hidtil bckjeruite Finhvi ige, at• "an er

dem, nIar'de'Lldes

der mig forelo'bigt helb^'kke'^ være nogen praktisk Tran:5 til dem.



givet paalidelig Oplysning om Ribbenenes og Hvirvlernes Antal

hos vor Finhval, og saaledes ere vi i Besiddelse af de aller-

fleste af de Data, der behoves til at hæve den Uvished og de

Tvivl, som ikke kunde fjernes, hvis man var inskrænket

aleae til Beskrivelsen af Farven og de meddeelte Maal.

Betragte vi forst Atlas, da frembyder denne Halshvirvel,

hvad den nedenstaaende Afbildning ogsaa tydeligt viser, alle de

Særkjender, der ere eiendommelige for den hos Physalus-Grup-

pen, og som Flower har Fortjenesten af forst at have udpeget.

De temmelig lange Tværudvæxter (Processus transversi) udspringe

saaledes kjendeligt nok fra den ovre Halvdeel af Siderne af

-O-
Hvirvlen; de ere ved deres Udspring noget sammentrykte forfra

bagtil, aftyndes noget mod Spidsen, og ere rettede lige udad

undtagen heelt ude ved Spidsen, der er boiet noget fortil. Fremdeles

findes der paa Bagsiden af Hvirvellegemet ikke to særskilte, men

kun en eneste hesteskoformig Ledflade for Ledfoiningen med

Epistrophæus , og endelig mangler Hvirvlen den trekantede Ud-

væxt, som hos Sibbaldius-Gruppen udspringer fra Bagranden af

dens underste Plade og er ledfoiet med den anden Halshvirvel

ved Hjælp af en særlig Ledflade paa dennes Underside. Hvirv-

lens vigtigste Maal ere fiilgende:



Afstand mellem Spidserne af

Hvirvlens storste Hoide (fra

Rygmarvskanalens Hoide 8" 4'"

Storste Afstand mellem Yderrandene af Ledskaalene for

Nakkeledknuderne 15" 6'"

Storste Diameter af hver af de ovennævnte Ledskaale . 11" 9"'

Storste Brede af den hesteskoforraige Ledflade for Epi-

itrophæus paa Bagsiden af Hvirvlen 18" 2"'

I Hovedskallen, som er afbildet paa næste Side, seet oven-

fra, i '/36 af den naturlige Storrelse, ere de P/jj/5a/us- Gruppen

udmærkende Kjendetegn ikke mindre skarpt udprægede. Navnlig

frembyder Pandebenets Oienudvæxt (Processus orbilalis) noiagligt

den for denne Gruppe særegne Form, idet den ikke blot er

meget kort i Tværretningen af Hovedet, men tillige næsten dob-

belt saa bred ved sit Udspring som langs sin Yderrand og saa-

ledes afsmalnes overmaade stærkt udad. Med Næsebenene, af

hvilke der nedenfor er givet en 9 Gange formindsket Afbildning,

al er ikke ganske noiagtigt, da Spidserne af fc

i lidt beskadigede, men det manglende Stykl

;l6be sig til mere end I Tomme paa nogen a
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forholder det sig paa samme Maade, ihvorvel de nok i et under-

ordnet Punkt vise sig lidt afvigende fra dem hos Balænoptera

antiquorumj den eneste Art af denne Gruppe, hos hvilken de hid-

til ere beskrevne og afbildede med tilstrækkelig Niiiagtighed. De

ere nemlig temmelig korte, og paa hvert enkelt af dem er saave!

den forreste Rand som den forreste Deel af deres Overflade

dybt udhulet, saa at der langs Midten af dem fremkommer en

stump Kam, som fortil springer frem med en afrundet Spidse

ligesom hos den nysnævnte Art; men derhos er der mindre For-

skjel paa deres Brede fortil og bagtil end hos denne.

Endelig peger ogsaa Tungebenet hen paa denne Gruppe,

saaledes som man vil see af nedenstaaende Figur, der I

dette Been seet fra den hule opadvendende (bageste) Flade,

af den naturlige Storrelse. Desværre mangle Griffeltungeber

tier undertiden hos Finhvalerne synes at afgive ret gode Arts-

De Resultater, hvortil Hovedskallen ,
den forste Hals-

hvirvel og Tungebenet maae fore os, bestyrkes endelig ved

^e Oplysninger, som Musæet gjennem Hr. Sysselmand Smith

har modtaget fra Hr. Skibscapitain Bottemann om Ribbenenes

og Hvirvlernes Antal. Denne Mand, som sidste Sommer (1867)

har været beskjæfliget ved Fiskeri-Anlæget ved Seidisfjord paa

Ostkysten af Island, har nemlig der talt 64 Hvirvler i et Skelet

af en voxen „Steypireybr« og 15 Par Ribbeen i et omtrent 18

Fod langt Foster, som han den 2den September havde Leilighed
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til noiere at undersoge, og af hvilke han har havt den Godhed

al hjemsende en af talrige Udmaalinger ledsaget Contourtegning,

og man tor saaledes , skjondt Underkjæben , det forste Ribbeen

og Brystbenet jo desværre endnu ere ubekjendte, dog sik-

kerlig, uden mindste Fare for at feile, antage det for afgjort, at

Steypireyftrhvalen horer til den Gruppe af Finhvaler, for hvilken

Balænoptera antiqtiorum kan betragtes som Typ, eller med andre

Ord til J. E. Grays Slægt Physalus.

Men iigesaa vist er det, at det er en Art, som ikke afviger

mindre fra den typiske Form i sin Beenbygning og navnlig i sin

Hovedskal, end den (efter hvad vi vide) gjor i sit Ydre, Naar

ger af den sidstnævntes Hovedskal med den S. 188 givne Figur

af „Steypirey6rens", vil man strax see, at Forskjellen især ligger

deri, at Næbet eller med andre Ord den foran Overkjæbebenenes

Oien- eller Aagbeens-Udvæxler liggende Deel af Ansigtet er meget

bredere og fortil meget mere but hos „SteypireyRren* end hos

Balænoptera antiquorum^ og at dette Parties Siderande næslen

lobe parallelt i dets bageste Halvdeel og forst begynde at krumme

sig mod hinanden foran dette Sted. Men dette er derimod netop

den Særegenhed, som ogsaa udmærker Hovedskallen af Balænoptera

Sibbaldii.

En yderligere Overeensstemmelse med denne sidstnævnte Art

viser sig fremdeles i Pandebenenes Oienudvæxter, hvis Brede ved

deres Udspring er betydelig slorre end deres Længde i Tværretningen

af Hovedet, og som derfor maae siges at være usædvanlig brede

i Forhold til deres Længde; endelig vil en gjennemgribende Lig-

hed med den i næsten alle Hovedskallens Proportioner let frera-

gaae af nedenstaaende Tabel, der giver en Udmaaling af „Stey-

pirey5r"- Craniet foretaget ganske saaledes, som Hr. H. W.

Jeude de Lidth tilhorende Skelet af Balænoptera Sibbaldii,

og i hvilken tillige de tilsvarende Maal af denne sidstnævntes

Hovedskal ere vedfoiede til Sammenligning ligesom fremdeles



ogsaa Maalene af Hovedskallen af et stort Skelet af en Balæ-

noptera antiquorum i den zoologiske Have i Antverpen , alle

laante fra en Tabel, som den ovennævnte engelske Cetolog har

meddeelt i sine forlræflelige „Notes on Skeletons of Whales"*).

De smaa Afvigelser, der kunne findes i enkelte relative Maal

kunne neppe have synderlig Betydning, naar man betænker, at

Hovedskallen hos Hvalerne forandrer sig betydeligt under Væxten,

og at det islandske Craniura ikke er meget langt fra at være

dobbelt saa stort som det, Flow er har beskrevet.

Brede (tværsove

Tværretningen af Hovedet) . .

Brede af Pandebenenes Oienudi

dens Udspring

Brede af Pandebenenes Oienudvj

Yderrandens overste Side . . ,

Næsebenenes Længde (maalt lar

„Stejpirejdr". .U.U. B. anliqaon.ni.

.os

'\l

'"

65 36 96

99'/4 60 96

38'/4

39^/4 :

18

9V4

133V2

672

}'
86 t45
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tvende andres i engelske.

i udtryltke-



„Stejpirejdr; B.S.«.. ..-,„...

Overkjæbebenenes Brede ved deres bageste

Ende 15 17

udvæxten

Overkjæbebenenes Brede sammesteds (ibe-

regnet Krumningen) 103V»

sammesteds 33-/4 _ _
Næbets Brede ved dets Udspring 6OV2 _ -
— — - - — (iberegnet

69'/. — 56

- - ved 'A af dets Længde fra

Udspringet

- - ved V4 af dets Længde fra Ud-

springet (iberegnet Krum-

Overkjæbebenets Brede sammesteds I8V2 I -
- _ _ libereg-

I3>/.

9 ','2 6

bl ,2

— - — (iberegnet Krum-
33

Overkjæbebenets Brede paa samme Sted 20 11 9'/t

Mellemkjæbebenets Brede paa samme Sted 91/2 4 5V»

Næbets Brede ved ^4 af dets Længde fra

dets Udspring 45»/4

NæbetsBrede ved '/* af dets Længde (ibereg-

net Krumningen)

Overkjæbebenets Brede paa samme Sted 10 5

Mellemkjæbebenets Brede paa samme Sted 8.4 3V2

Til den saa godt som fuldstændige Lighed i Hovedskallen,

kommer fremdeles en Overeensstemmelse i Bardernes Farve, der

er eensformig sort hos den islandske Hval, ligesom man veed,

at den er hos lialænoptera Sibbaldii, og endelig, etter hvad Capt.

Bottemann har opgivet, en Overeensstemmelse med Hensyn til

Hvirveltallet, der har saamegel storre Betydning, som 64 Hvirvler

er det storste Antal*), der overhovedet forekommer hos nogen
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lager derfor ikke i Betænkning at henfore Islændernes „Sleypi-

rejftr" til Balæuoptera Sibbaldii^ og da man hidtil af denne Hval

kun kjendte det halvvoxne Dyrs Skelet, er Kundskaben til den

altsaa blevet ikke lidet fremmet ved de Oplysninger, der nu ere

bragte tilveie.

Efterat være komne til dette Resultat have vi endnu tilbage

at faae Rede paa, hvorledes denne Art forholder sig til de tvende

andre Finhvaler, hvilke den (under Forudsætning af, at den oven-

for fremsatte Slutning er rigtig) ligner saa paafaldende i Farve,

at det synes umuligt at paavise nogen væsentlig Forskjel, nemlig

den for nyligt under Navn af Balænoptera Carolinæ beskrevne Art

og Griinlændernes „Tunnolik", der sædvanligviis ansees for den

samme som Ostendehvalen.

Hvad dens Forhold til Balænoptera Carolinæ angaaer, da seer

jeg af en kort Notils i det engelske Tidsskrift „the Alhenæum''

(1868 Nr. 2108. S. 427), al Hr. H. W. Flower i et Mode i det

Zoologiske Selskab i London den 12le Maris har holdt el Fore-

drag**) om Hr. Malms nye Hvalart og ved denne Leilighed

fremsat den Formodning, al denne rimeligviis faldt sammen med

lialænoplera Sibbaldii. Jeg finder denne Formodning meget sandsyn-

lig, og til de Grunde for den, som Flower formeenllig har hentet

Selsk. Skr. 5te R. 5te Bd. er Antallet af Hvirvlerne

(B. musculus) S. 549 ved en Trykfeil angivet at være

Feil er fremdeles ogsaa gaaet over 1 den engelske Ov

Afhandling i de paa Ray Societys Foranstaltning

udgivne .Recent Memoirs on Ihe Celacea« (S 10,

saameget mere for Pligt at berigtige denne Feil, so

den desværre har vildledet Andre. BeUænoptt

kun 61 Hvirvler; og det Skelet, hvorefter Es
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fra Lighederne i Skelettet, kommer nu, hvis jeg iovrigt har Ret

i at ansee „SleypireySren" for den sidstnævnte Art, fremdeles den

mærkelige Lighed i Farven, den eiendommelige lave Rygfinne og

endelig denne Finnes Plads temmeligt langt bagtil omtrent lige

foran den bageste Fjerdedeel af Dyret. Dog bor jeg ikke dolge,

at, medens der vel i det islandske Cranium af [ialænoptera Sibbaldii

findes en lille Skjævhed, navnlig i Næseaabningen , ligesom hos

B. Carolinæ^ er det derimod ikke lykkedes mig ved Hjælp af Hr.

Malms Beskrivelse og Udraaaling af Hovedskallen af hans Hval fuld-

stændigt al overbevise mig om, at denne har den samme brede Snude,

som i saa hoi Grad udmærker B Sibbaldii, og desværre har Hr.

Malm jo ikke givet nogen Afbildning af Craniet, der kunde sup-

plere hans Beskrivelse, og som de Qeste Fagmænd sikkert, hvis

de havde havl Valget, langt vilde have foretrukket for adskil-

lige af de Tavler af tildeels temmelig tvivlsom videnskabe-

lig Værd, hvormed hans Værk er saa overflodigt forsynet. Heller

ikke maa det oversees, at Hr. Malm, som jo har havt Lei-

lighed til noie at sammenligne sin Hval med et Skelet af

B. an ti quorum, og som iovrigt omstændeligt fremhæver de

forskjellige, mere eller mindre vægtige Grunde, som have bevæ-

get ham til at antage den for en fra denne forskjellig Art, ikke

med et Ord henpeger paa nogen Forskjel i Craniets Omrids, og

dog skulde man troet, at hvis Craniet af hans Hval havde lignet

f. Ex. den her S. 188 givne Afbildning, kunde en saa særegen

og usædvanlig Form ikke ganske være undgaaet hans Opmærk-

somhed, Men paa den anden Side veed man, at allerede de lo

Exemplarer af Batænoptera Sibbaldii, paa hvilke Arten er grundet,

vise nogen Forskjel indbyrdes, hvad Snudens eller Næbels Brede

angaaer, og det synes, at ligeledes hos B. antiquorum denne

Deels Brede vexler endda ikke saa ganske lidt hos forskjellige

Balænoptera



Individer. Det kan derfor være, at det særegne Præg, som

iNæhets Brede giver B. Sibbaldii, ikke har været saa stærkt ud-

viklet paa Malms Hval som paa det islandske Craniura, og al

det saaledes lettere har kunnet blive upaaagtet, og skjondt jeg

ikke har turdet lægge Skjul paa den lille Vanskelighed, som

muligviis kunde hefte ved Flowers Tydning, forekommer denne

mig dog, naar AU kommer til All, meget rimeligere end den

Antagelse, at der i de nordiske Have skulde leve to, i de

allerfleste Forhold hinanden saa lige og dog indbyrdes forskjel-

lige Hvalarter.

Hvad dernæst Grenlændernes „Tunnolik" angaaer, saa er det

klart, at, hvis den virkelig, saaledes som man hidtil bar troet, er

identisk med Ostendehvalen, maa den paa Videnskabens nuværende

Standpunkt unægteligt antages at være en fra „Steypireybren"

aldeles forskjellig Art. Men Sporgsmaalet er, om denne Forudsæt-

ning ogsaa holder Stik, og skjondt vi for denne Hvals Vedkom-

mende endnu stedse ere indskrænkede til det selvsamme Materiale,

som allerede stod til Eschrichts Raadighed, turde det dog være

tilstrækkeligt til dette Sporgsmaals Besvarelse. Hvad der bragte

Eschricht paa den Tanke, at hans „Tunnolik« maatte være samme

Art som Ostendehvalen, var den Lighed, han fandt mellem Dubars

Afbildning af denne sidstes Brystflnnne og den Brystfinne, som

Moller havde sendt ham fra Gronland*). Overeensstemmelsen

er nu virkelig ogsaa saa stor, at han paa en Tid, da man jo

kun kjendte en eneste Finhval med en slig Brystfinne, sikkerlig

maalte være befoiel til at slutte saaledes, som han gjorde, og til

at sætte sig ud over den Uovereensstemmelse, der syntes al være

tilstede med Hensyn til Rygfinnens Plads, og forklare den af en

Lagtsomhed ved den ene eller den anden af disse to Hvalers

under uheldige Forhold foretagne Udmaaling. Men Sagen stiller

sig anderledes nu, da man veed, at en Brystfinne som Ostende-



hvalens, udmærtet ved Fingerledenes usædvanlig langstrakte og

smækkre Form , ogsaa forekommer hos Hvaler af Physalus-

Gruppen.

Ifolge Flowers Angivelser har Brystfinnen paa det Skelet af

h. Sibbaldii, som oprindeligt tiihorte Jeude de Lidth, 5 Led

i Pegefingeren, 6 i 3die Finger, 6 i 4de og 4 i 5te; Brystfinnen

paa Skelettet i Hull stemmer med den forsle, med Undtagelse

af, at den 3die Finger her tæller 7 Led, altsaa 1 flere, end der

findes hos det andet Individ*). Flower bemærker imidlertid

udtrykkeligt, at man, da Fingerledene paa begge Skeletter ere

kunstigt sammenfoiede, ikke kan være sikker paa, at Ledene ere

ordnede i deres naturlige Rækkefolge, eller at de alle ere til-

stede, og virkelig fandt Eschricht, da han i 1846 undersogle

Skelettet i Hull, et Led flere i 3die Finger end Flower, nem-

lig 8. Der maa saaledes i den Række Aar, der er hengaaet

siden Eschricht havde Leilighed til at see dette Skelet, være

gaaet et Fingerled tabt; det bliver derved sandsynligt, at det

endnu ringere Antal Fingerled i den nævnte Finger paa Jeude de

Lidth s Skelet kun er en Folge af en Beskadigelse, og Antallet

af Ledene i de forskjellige Fingre hos B. Sibhaldii maa vel snarest

ansættes til 5, 8, 6, 4.

Vil man nu hermed sammenligne Ledenes Antal i „Tunnoli-

kens'' Haand, maa jeg forst bemærke, at den af Eschricht givne

Figur af denne ikke er ganske noiagtig, og at heller ikke hans

Angivelse i Texten af Fingerledenes Antal (foruden Mellemhaands-

benene: 5,5,6,3, disse iberegnede altsaa 6, 6, 7, 4) er aldeles

rigtig, og at den hverken stemmer ganske med de virkelige For-

hold eller med Figuren**). Desværre har denne Haand, som i

sin Tid, da Eschricht fik den, var ganske fuldstændig, senere
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lidt nogle Beskadigelser; Spidserne af fjerde og femte Finger ere

gaaede tabt, og der tælles nu ialt kun 5 Led i den forste og 3

i den anden af disse to Fingre. Det er derfor ikke muligt

noiagtigt at angive, hvor stor Feiien i Eschrichts Figur er,

men man kan ialfald sige, at der ganske vist kun er 5 Led i

anden Finger (Pegefingeren) og derimod 7 i jtredie Finger, og

skjondt fjerde Finger, som sagt, nu er ucomplet, og Ledenes

oprindelige Antal ikke kan bestemmes, kan man ialfald af det

tilbageblevne Stykkes Form og Længde med fuldkommen Foie

slutte sig til, at den aldrig har været saa lang som tredie , og

at det derfor er urigtigt, naar den paa Træsnittet i Eschrichts

Afhandling afbildes at være endog lidt længere end denne; men

om Feiien har sin Grund i, at Tegneren har afbildet for mange

Led, eller gjort de virkeligt tilstedeværende Led for lange, maa

lades uafgjort. Formelen for Fingerledenes Antal i Tunnolikens

Haand bliver altsaa 5, 7, 7 (?) , 4 (?), og til en yderligere Be-

rigtigelse af det heller ikke med Hensyn til de enkelte Leds ind-

byrdes Storrelse ganske paalidelige Træsnit tilfoies her en Ud-

2den Finger:

1ste Led lOVt

2det — 10'/5

3die — 7-^/4





bekjendt Finhvals Rygfinne; mig f

forunderlige Form snarest at tyde paa en Monstrositet, og det er

at beklage, at Eschricht ikke har ledsaget sin Beskrivelse

med nogen Afbildning, og at selve Finnen, som Moller havde

sendt ham, ikke synes at være bleven opbevaret. Hvis det Resul-

tat, jeg mener at være kommet til, er rigtigt, er altsaa

Eschrichts „Tunnolik«, Islændernes „Stey pireySr",

og endelig den af Malm beskrevne Hval kun een og

den samme Art, hvis systematiske Navn maa blive Ifalænop-

tera Sibbaldii*); skulde det senere mod Forventning vise sig, at

*1 Efter i sin Monographie af j

'MiMculus Sibbaldii Neili.. Dette er imidlertid en fuldstændig Misfor-

staaelse, som viser, at Malm ikke kan have seet, endsige læst Neills

lille Afhandling om den i Nærheden af Byen Alloa strandede Hval, men
maa have citeret paa anden Haand efter Eschrichts Schema A. i hans

6te Afhandling om Hvaldyrene i det K. D. Vidensk. Selsk. Skr. 5te R.

1 Rd. S 111 (eller maaskee efter det tilsvarende Schema i sammes
•Zool. Untersuchungen iiber die nordischen Wallthiere)«. Deels er Hvalen

nemlig rigtignok stranaet i 1808, men Neills Afhandling om den er

forst oplæst i «Wernerian Society. i 1809 og forst trykt 1811, deels giver

'Musculus Sibbaldii- o: den Hval, Sibbald hj

w, og denne Betegnelsesmaade har Hr. Malm ikl

ijonsom Benyttelse af den

m fra at falde i den snurrige

tillet en Hvaldyrslægt -Musa
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B, Carolinæ dog var forskjellig fra denne, troer jeg ikke, at det

vil være muligt ved Hjælp af det forhaanden værende Materiale

med Sikkerhed at afgjore. om „Tunnoiiken" isaafald snarere vilde

være at henfore til den ene end til den anden af disse to Arter;

men, som sagt, der er neppe Fare for, at dette Sporgsmaal vil

Jeg tilfoier endnu en, som det lader, meget omhyggelig Ud-

maaling, som Capilain Botlemann har foretaget af det tidligere

i denne Meddelelse omtalte Fosler af en „Steypireyftr" , og som

han har havt den Godhed at indsende til Musæet; desværre

maa jeg lade uafgjort om der er benyttet dansk eller frem-

med Maal.

Fra Snuden til den bageste Ende af Blæsegattene 3 Fod „ Tommer.

— — - _ _ — af Rygfinnen .12—10 —
— — - Indsnittet i Haleflnnen 17 — 1 —
— — - en Linie tænkt trukken mellem

Spidserne af Halefinnens Flige 18 — IV9 —
Fra Indsnittet i Halefinnen til Gattet 5—3 —
— — — - det mandlige Lem 6 — oVs —
— — — - Navlesnoren ... 7 — 5V9 —
— Snuden til Brysttinnen 5 — „ —

Blæsegattenes Længde „ — 0V2 —
Afstanden mellem Blæsegattene bagtil ., — 3V2 —

- — — fortil „ — ^li —
Rygfinnens Længde langs Ryggen I — ,. —
— Hoide .. — 4V2 —

Brystfinnernes Længde 2—9 —

;m Spidserne af Halefinnens Flige 3—3
Kroppens Omfang midt mellem Oiet og Oreaab-

ningen 7 — 2^



Kroppens Omfang over Brystfinnernes Midte .

— — ved Penis

_ _ ved Gattet

— — ligeforan Haiefinnen . . . .

- Forranden af

Rygfinnen

og Gattet i1 — 9V9 -
- Bagranden af

RygQnnen :1—7 -
- Halefinnens

Udspring i

rvsffinnPrne . . .

L - „ -

— under detSled, hvorOreaabningernefindes
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å
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Indhold.

denskabelige Moder i den iiaturh

InddeJing. Af Dr. phil. Chr. Luiken

som normal Udviklingsgang, nær-

Tydningen af Gymnospermernes Blomster.

MoUuscorum Islandiæ. ^Oversigt over Fslands Bloddyr. Af

nai Al Samme

ntlige i de forst« ange af •Videnskabelige





Oversigt

de videnskabeli,!!e Møder

den naturhistorisk o Forenii

2Ide Fol)riiar ii.iv Professor Ørsted en Udsigt ov«.m DcTkbJadciios

lorplioloui oi: i)\or den morpholofiiske lU'tuliiiiic af Bladets en-

elte Dele med særligt Hensjii til Udviklinjishislorien (S. 83)

trts sav Professor Johnstrvp en Udsigt over No rite s Fjeidhyg-

' i n g OU. dennes Ret ydniiiii for de iieognostiske Theorier, med særlmt

\ar hos de forskjell ise Foi

systematiske Botanik anvt



opfaltede som en eneste Art, betragtede en anden som 2, en tredie

som G, en fjerde som Hi forskjellige Arter os. v., og ligestia gik

eller meget faa torrede Fxemplarer; mange Arter vare opstillede

som nye, medens de i Virkeligheden kun vare Former eller ikke

Linnétt 02 Dam-

Der fremha.M.'ii,'s iscrr, at del iif Professor Th. Kjerulf i

liske Dannelser ri

Geognosternes Side, er det Kjemljs store Fortjeneste,



forladt Keilhaus

nembryderide krystallinske, men ikke lagdeelte Masser,

;m .Grundfjeidets Lag« (de krystallinske Skifere) og

Han fastholder saaledes Opfattelsen af Gra
rakteer imod den af Bischof forfægtede 1

geognostiske Kort indeholder derfor et t

paa Undersøgelser i Naturen støttet Indiajg

Novembn- aav Ifr. 0. A. L JMørch en Oversigt over de a f Professor

B. Krøyer 1, 5pits bergen indsamledt; Bløddyr
(noget over 1lalvhundrede og knyttede dertil er

om de ved H

linger af fæirøis'ke Bio.Ll^r tilvejebragte Tillæg ti
11' FamZa

MoUuscorum
.lnsular^,n^ Fasrøensimm (S, 228)

November fremlairde Hr Muse?issistent Hoff nogle 1lam af Dr.

Mey.. meddelte Modbemærkninge 1 i .Viden-

skabeligo Meddelelser.. for 18(57.

Dr. Meyn -siger i sin S krivelsse, dat. Uetersén-Siigemuhle 1868.

Juli 29:

"Absichtl ich und ausdi•ucklie h håbe ich Forchhamnier»-Irthum
nicht als eine [Inkenntniss, der i n den Herzogfhumern schon 1863

obachlnngen, sondern

nothxv-endige 1 largesfellt, dass er die letzl

aesehen.. .Ich håbe viel-

leicht nidit sitark genug 1aetonl /(lass durch die ver

miihungen vo.n Schlichting FacÆ und mir jetz schoiThZdeHe
'onJurablocken aus den vérschi pdenen Theilen der He,•zogthumer

bekannt sind,

ckelung diese,

die auf eine

^Z Dass ich aber einen

3S Forchhammerschen Artikels nicht mit repro-

1 die Kalksteine mit den Petrefacten des Muschel-

it als Importstucke der Kalkbrennereien erkannt

versteinerungsfreien Kalksteine mit grossmusche-



Hr. Eoff tilføjede den

Me-^ns Bemærkninger

han dog ikke villet undlade at fremlægge, hvad Dr. Me\jn i de

omtalte Skrivelse anfører til sit Forsvar, saa meget mere sor

det af denne fremgaaer, at Dr. Meifn ikke har villet træd

Forchhammer for nær, idet M. udtrykkelig erklærer, at ikke noge

fjendlig Følelse, men kun Pietet og Venskab har styret hans Per

H. vilde for Øjeblikket ikke tilføie nogen yderligere Bemærli

ning til Dr. Meyns Skrivelse; Selskabet og Enhver udenfor samm
vilde nu selv kunne bedømme Berettigelsen af hans Artikel. -

Skulde imidlertid Nogen her eller andetsteds yderligere optag

Sagen, vilde H. søge at forsvare sin Fremfærd.

Professor Bernhardt oplyste, at den paa Indenrigsministc

Estrups Gods i Jylland den 20de November 1863 skudte Turtel
due ikke er den ægte Columba Turtur (T. auritus Rayj, me
Turtur orientalis Lath. (C. gelastes Temm.).

Samme gav dernæst Oplysninger om den røde, nu udrydded

Dr. Frauenfeld fremdragne formeentlige Afbildning af denne Fug

! December holdt Professor Reinhardt et Foredrag over Platalea

S
I æ g t e n s B e e n b y g n i n g og viste ved Sammenligning med Heire-

Storke- og Ibisgruppens Osteologi, at denne Slægt, hvis Plads

Systemet havde været omstridt saa meget, var nærmest at be

Ibia-Voxm. med en end ikke meget betydelig elle

" af Næbet.

dte Opmærksomheden paa Dr. Stolizkas for



Videnskabelige Meddeieiser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Andel Aarti.

1868. Udgivne af SelsUahets ncsty.else. Nf. 1-^5.

Om Ganoidernes Begrændsning og Inddeling.

Lige siden Agassiz opstillede Ganoiderne som egen Orden,

har der hersket deelte Meninger om, hvorledes den skulde be-

grændses og defineres; en vis „Latilude* gjor sig bestandig

gjældende i Opfattelsen, Grændscrne sættes snart hist, snart her,

Definitionen er snart denne, snart hin, alt eftersom Sagen sees

fra den ene eller fra den anden Side. En Tidlang indromraede

dog Alle dens Tilværelse som selvstændig Gruppe, men i den

seneste Tid har en ikke uvægtig Stemme hævet sig for at ophæve

denne aldeles, saa at selve Begrebet „en Ganoid" truer med at for-

svinde af Systemet. Da jeg ikke kan dele denne Anskuelse, da jeg

Ivertimod mener at være kommet til det bestemte Resultat, at der er

et naturligt Hele, som kan og bor sammenfattes under Begrebet

„Ganoider" — om dette end maa begrændses noget snevrere end

det hidtil i Reglen er skeet — har jeg troet, at det vilde være

tidssvarende at give en kort Udsigt over de Dyregrupper, som

efter min Opfattelse hore ind derunder. Det er forst i de senere

Tider, at det er kommet til fuld Klarhed, hvilke disse Grupper

ere, eller med andre Ord, hvorledes Ganoiderne skulle inddeles,

og jeg skulde næsten troe, at det . er Miskjendelsen af disse

*) Supplementniode til 1868; Foredraget havde længe været anmeldt for

Auditorium'blev Leavtlcligt. (^- ^'^



Gruppers Naturlighed eller maaskee Ubekjendtskab med de be-

tydelige Fremskridt, som Videnskaben i denne Retning har gjort,

som have affodt hine Tvivl om det bereltigede i at fastholde

„Ganoiderne" som et systematisk Begreb. Et satidanl Overblik

turde være saa meget mere berettiget, som der intetsteds er givet

el lignende i den senere Tid (i det mindste saa vidt mig er be-

kjendt), og dertil kunde der dog være en vis Trang, da uden det

kun langvarige og omfattende Studier, som det ikke kan være

enhver Zoologs Sag at anvende paa ethvert Æmne af lignende

Vigtighed, kunne fore til Klarhed om dette vigtige Sp/irgsmaal.

At et sligt Overblik i Tidens Lob kun vil beholde Værd som

oplysende Videnskabens Standpunkt paa en bestemt Tid, folger

af sig selv, men i denne Henseende deler det Skæbne med alle

Arbeider, der ligesom dette kun tilsigte at give en Fremstilling

af, hvad dei opnaaet.

Det er bekjendt, at Agassiz i sin Definition af Ganoiderne

lagde Vægten paa den ydre Beklædning og opfattede Ordenens

Grændser temmelig vidt. Han udtrykker sig f. Ex. saaledes i

Tillæget til fcirste Bind af „Recherches«*) (Feuilleton additionel p. 6).

„2d. Ordre: les Ganoides. Cctte division comprend des

families en apparence bien difTérentes, raais qui ont cependant

beaucoup de rapports, quand on les examine de pres et abstrac-

tion faite de l'habitude qu'on a de les ranger différemraent.

Le caractere commun a toutes est la forme anguleuse de leurs

écailles, qui sont composées de deux substances, savoir de feuillets

cornés OU osseux, déposés les uns sous les autres el recouverls

d'une couche épaisse démail. Ces écailles se forment exactement

comme les dents." Foruden de to levende Slægter Lepidosteus

og Polyplerus**) og de fossile „Lep idoid er,'' „Sauroider"



og Pycnodonler fores herhen PI ectogn a t h ern e (Sclerodermcr

og Gymnodonter), Sonaalene {Lnphohranchii), Mallerne {Silu-

roiderne og Goniodonterne) samt S lo rene. Af andre Steder i

samme Bind (f. Ex. Afsnittet om Huden og Skællene) seer man,

at Lepidosiren ogsaa, i det mindste halvveis, regnedes med til

Ganoiderne. Efter Definitionen skulde del tildeels være Skællenes

Form, men især deres Bygning, d. v, s. Emaillebeklædningen, som

var del betegnende, det afgjorende, for Ganoiderne. Disses De-

finition*) og Begrændsning er væsentlig den samme i andet Bind

af hint Værk, som. særligt afhandler Ganoiderne, med den For-

skjel, at Lepidosiren^ ikke nævnes her, og at Forfatteren i del

mindste paa eet Sted**) yttrer sig noget mere ubestemt om

Ganoider til! (»Erst J. M. stellte einen scharfer begriinzten Charakter

auf, demzufolge auch gewisse nocli lebende Fische eingezogen wurden,

als denTertiårbildiingen angehorten, als Ganoiden angesehen wtirden..)

I -Écailles angiileuses, rhomboidales ou polygones formées de lames os-

familles de poissons \

Andre Steder falde Udtrykkene noget bestemtere f. Ex. p. 277 elle

•Les Loricaires se Hent trop élroitement aux Esfurgeons

genre Scapkirhynchus
,

pour qu'il soil possible de ranger ces

sons dans des ordres difTérens. Les Loricaires ont en cfTet des é

conformées de la méme maniére que celles des GanoTdes ordir

et nous avons vu que le squelette des Esturgeons offre tous les .



Slorenes og Mallernes Ret til Anbringelse i denne Orden, lige-

som det ogsaa antydes, at de fasltjæbcdc og busligjællede Fiske

ere mindre noie knyttede til de andre Ganoider (Sauroider,

Senere — i sin Monographi af de devoniske Fiske — fik Agas-

siz som bekjendt den Idee, at den mærkelige sydamerikanske

Ferskvandsfisk, Arapaimaen (Sudis), ogsaa var en Ganoid og

nærmest beslægtet med Fortidens C o el aca n t h er. — Det kan

endnu være passende at minde om de to beromte Udtalelser af

Agassiz i Indledningen til det om Ganoiderne handlende Bind:

Sætning, som ganske vist ikke længere kan hævdes saa ubetinget;

og „l'établissement de l'ordre des Ganoides est å mes

yeux le progrfes le plus important que jai fait faire å

l'ichthyologie", og skjondt denne Sætning ogsaa nu bestrides,

troer jeg dog, at den i det væsentlige er fuldt berettiget; at jeg

det Omraade, Agassiz gav dem, eller den Rang af Underklasse

eller Orden, som han tildeelte dem, vil fremgaae af det folgende.

Hvad „Ganoiderne" manglede i skarp Begrændsning og po-

sitiv Begrundelse ved bestemte Charakterer, sogte Joh. luller al

give dem ved de i hans beromte Skrift: „Ueber den Bau und

die Granzen der Ganoiden" nedlagte Undersogelser. Ad anato-

misk Vei kom han til det Resultat, at Ganoiderne danne en

skarpt begrændset Afdeling (Underklasse) mellem de egentlige

og som under allo Omstændigheder maae strvges af Foitegnelsen over

drns Beslå Ue.li:; 3) I'Uctognathl ; 4) Lophohranchii ; 5) Blochius Og



B een fiske (Teleostei) og Brust fiskene (Selachii)^ sideordnet

med Lunge fiskene (Sirmoidei) (hvilke sidste Joh. Muller

tidligere ligesom Ganoiderne havde henfort til Tebosteiphysostomi);

fremdeles, at Agassiz havde gjort fuldkommen Ret i at udskille

Storene fra Bruskfiskene, mellem hvilke de endnu stode hos

C u vier, og optage dem blandt Ganoiderne, men at derimod de

Fastkjæbede, Malleformerne og de Buskgjællede ikke

have noget med Ganoiderne at gjore, men hore til de egentlige

Beenfiske. Hans udforlige Charakteristik af Ganoiderne lyder

saaledes: „Ganoiderne ere enten forsynede med kantede og

Beenskjolde, eller de ere aldeles nogne. Deres Finner ere

ofte (men ikke altid) paa deres forreste Rand besatte med en

enkelt eller dobbelt Række Pigtavler eller Skinner. Halefinnen

optager undertiden Enden af Hvirvelstotten i sin ovre Flig, til

hvis Spidse den kan fortsætte sig. De dobbelte Næsebor ligne

Beenfiskencs. Gjælierne ere frie og ligge i en Gjællehule under

et Gjællelaag ligesom hos Beenfiskene; flere have tillige en vir-

kelig Bigjælle (hvilken ikke maa forvexles med den falske Bi-

Sjælle; begge kunne være tilstede samtidigt). Flere have ogsaa

Sproitehuller ligesom Plagiostomerne. Ligesom disse have de

mange Klapper i Pulsaaresvulsten og en muskulos Beklædning af

denne. Ægene fores ud af Bughulen gjenoem Ægledere. Syns-

nerverne gaae ikke korsvis over hinanden uden at træde i For-

bindelse med hinanden som hos Beenfiskene, men danne et vir-

keligt „Chiasma" som hos Tvermundene. Tarmen indeholder

en hpiralklap ligesom hos disse. De

Luftgang ligesom de physostome Beenfiske. Skelettet er

en forbenet eller deelvis brusket. Bugfinnerne ere abdo-

'le'^*). (Der kunde her være lilfoiet: alle Finuestraaler leddede

iloftede). Det vil heraf fremgaae, hvad J. M. da ogsaa lige-



lende Kjendcmærker, som efter denne Definition kunne gjores

gjældende for Ganoiderne foruden dem, som de have tilfælles med

de physoslome Beenfiske, ere Muskellaget udenpaa Buibus
artcriosus'^ og den n e Hjer ted eels Udstyr medet storre

Antal (10 og derover) indre Klapper, samt Synsnerver-
nes „Chiasma". Der er herved det uheldige, at det netop er

de samme Charaklerer, som de have tilfælles med Tvermundene,

alene sammenligner dem med andre Beenfiske. Ganoiderne ere

med andre Ord Beenfiske (med Luftgang), som i enkelte Hyg-

ningsforhold slutte sig til og vise Slægtskab med de Ivcrmundede

(og „holocephalc") Bruskfiske- det er den selachoide Side
af Physostomerne, kunde man sige, og deres Opstilling

som en egen „Underklasse" maa, seet i dette Lys, tage sig noget

vovelig ud. — Af lignende relativ Værd ere de andre „anatomiske

Charakterer", som forekomme sporadisk hos Ganoiderne og vel,

efter J. M., ere absolut afgjorende for de Fiskes Ganoidenatur,

hos hvilke de forekomme, men ikke ere absolut nodvendige,

f. Ex. Tilstedeværelsen af en ægte (respiratorisk) Bigjælle,
hvilken Lepidosteus saaledes har tilfælles med Plagiostomerne og

Storene {Scaphirhynchus derunder indbefattet), men som derimod

mangler hos Spatularia, Amia og Polypterus (hos hvilken sidste

Joh. Muller dog paaviste et Slags „anatomisk Ækvivalent" der-

egen Green fra Gjællepulsaaren til Gjællelaaget); det

akaldte „Sp findes hos Acipenser, Spatularia

og Polypterus ligesom hos mange Plagiostomer (oprindeligt

skee hos dem alle), men mangler hos Lepidosteus*) og Scaphi-

rhynchus. Spiralfolden i Tarmen findes foruden bos Plagio-

stomerne hos Acipenser, Spatularia og Polypterus, i mindre udviklet

Tilstand eller som blot Rudiment hos Amia og Lepidosteus; des-



uden findes den som bekjcndt hos Lepidosiren*). Man vil see,

al alle disse „relative Charakterer" eller Bikjendemærker pege

i samme Retning som de absolute eller Hovedmærkerne, fra

Beenfiskene, hvilke de omhandlede Dyreformer tilhore efter deres

hele Bygningstypus, over mod Bruskfiskene, uden at der bliver

nogetsomhelst for Ganoiderne aldeles ciendommeligt , absolut

chiirakterisfisk tilbage. Det synes ogsaa noget vilkaarligt, at

Gruppe (Bigjælle, Sproitehul, Spiraltarm) ikke paa nogen Maade

maae forekomme udenfor den, men absolut skulle gjore enhver

Fisk, hos hvilken de optræde, til en Ganoid. See vi da bort fra

disse, bliver der kun tilbage s^ra saakaldte „abs.oIute Charak-

terer" (hvilke de dog som sagt dele med Selachierne) Synsner-

vernes „Chiasma'', Pulsaaresvulstens Muskellag og dens talrige

oplyst, virkelig at være en absolut Charakteer, hvorved der i Tvivlstil-

fælde maatte kunne trækkes en ora end kunstig Grændse mellem Gano-

ider og Ikke-Ganoider (Beenfiske); thi det turde dog vel blive ind-

romraet, at det er meget vilkaarligt og meget unaturligt at ville

adskille to Underklasser ved saa fin en Grændse. Den storste

Ulempe ved disse „anatomiske Charakterer* er dog^den, af de

'kke kunne paavises hos de fossile Former, og al man overho-

vedet ikke har noget ydre eller osteologisk Forhold, hvorpaa

man altid kan gjenkjende Ganoiden. Joh. Muller sogte rig-

tignok tildeels at raade Bod herpaa ved at opstille nogle Hjælpe-

•ijendemaerker, ved hvilke man i de Geste Tilfælde skulde kunne af-

gjore, om en given Fisk horer til Ganoiderne eller ikke. „Enhver



Fisk med emaillerede og rudeformige Skæl, som ere indleddede

paa hinanden ved Forlængelser og ordnede i Skraarækker, er en

Ganoid"; ligeledes „enhver Fisk med Fulcraibesætning paa Ran-

dene af en eller flere af Finnerne"; endelig „enhver heterocerk,

frigjælict Fisk". „Man beroliger sig over Coelacanthernes An-

bringelse blandt Ganoiderne trods deres runde, taglagte Skæl,

naar man seer, at kun Hvirveltornene, ikke selve Hvirvelaxen,

er forbenet" (uagtet Lepidosiren da med samme Ret kunde erklæres

for en Ganoid). Med Hensyn til Megalurus og Leptolepis (i de

ovre Juralag), hvis runde taglagte Skæl ifolge J. M. mangle „Been-

legemerne", men have et tyndt Emaiilelag, seer han sig ikke

1 Stand til at fælde nogen afgjoapnde Dom; vi! man bestemme
dem som Ganoider efter den Jorddannelse, hvori de forekomme,

bevæger man sig, som J. M. rigtigt bemærker, allerede i en Kreds

og gaaer ud fra det, som skulde bevises. — De levende Gano-

ider inddeles endelig i Bru sk-Ga n oid er (Ganoidei chondrostet:

Storene og Spadefiskene) og B een- Ga n oider {G. holostei),

hvis to Typer (Lepidosteini og Polypterini) med Rette erklæres for

altfor forskjellige til at kunne stilles sammen i een Familie.

Fossile Repræsentanter for Polypterinerne erklærer J. M. imid-

lertid udtrj^keligt, at han ikke kjender. Slutteligt meddeles

adskillige værdifulde Vink til de fossile Ganoiders systematiske

Gruppering.

Allerede forend dette Joh. Mullers indholdsrige Arbeide

forelaae fuldstændigt, havde Agassiz's tidligere Medarbeider
Carl Vogt meddelt nogle Tillægsbemærkninger til det Aaret ifor-

veien udkomne Uddrag deraf, deriblandt den vigtige Iagttagelse,

at ogsaa Amia — en hidtil (ogsaa af J. M.) til Sildene eller

Silde-Gedderne henfiirt blodflnnet Beenfisk, der i sit Ydre ikke

har det mindste ganoideagligt ved sig — havde to af de for en

Ganoid afgjorende anatomiske Forhold, om end i en ligesom
noget tilbagetrængt Form, nemlig en (rudimentær) Spiralfold i

Tarmen og en „Bulbus aortæ",
. udvendig omgiven af et skarpt



begrændset Mustellag, indvendig udstyret med 10 Klapper^),

nemlig i dens bagre Deel to Tvcrrækker, 4 i hver (to storre og

lo mindre), længere fortil to mindre tydeligt udviklede. Senere

paavistes ogsaa et fuldstændigt „Chiasma nervorum opticorum".

Disse Rjendsgjerninger lade sig aabenbart tyde paa to forskjellige

Maader: enten stadfæste de de anatomiske Charakterers hoie

Betydning, og Amia er da en Ganoid, forklædt som Beenfisk, om

jeg tiir udtrykke mig saa; eller de beriive hine indre Bygnings-

forhold al systematisk Betydning. Jeg foretrækker for mit Ved-

kommende den sidste Tydning, der efter min uforgribelige Me-

ning er i det mindste lige saa berettiget som den forsle, der

saa længe har været den eneraadende. C. Vogt sluttede som saa,

at Amia rigtignok var en Ganoid, men at hine anatomiske Cha-

rakterer dog ikke kunde bruges til at begrændse Ganoiderne,

eftersom de mangle hos Arapaima {Sudis) og andre med den

nærbeslægtede Former, som det vilde være unaturligt at skille fra

Amia, hvorimod Joh. Miiller vendte Sagen om og hævdede med

Eftertryk, at Amia var en Ganoid med normalt Beenfiske-Ydre og

navnlig med aldeles almindelige Fiskeskæl; Arapaima, Osteo-

glossum osv, derimod vare aldeles ikke Ganoider, men kun al-

mindelige Beenfiske. At der ogsaa kunde sluttes saaledes: „da

^mia er saa nær beslægtet med Arapaima og andre ^,Clupesoces%

at den umuligt kan sondres fra de typiske (physostome) Been-

fiske, kan den selvfolgeligt ikke være en Ganoid, og deraf fol-

ger da alter, at hverken Selachiernes Hjertebygning eller deres

„Chiasma" gjor en Beenfisk til en Ganoid'^ synes ikke at være

faldet nogen ind. — Denne Fiskehjertels Betydning i systematisk

og diagnostisk Henseende er desuden senere bleven svækket end

derfra. Hos Plagiostomerne va

fiskene have som bekjendt iiorr
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ydermere ved to Iagttagelser. Den ene er Stannius^s, at der

endnu hos Butirinus (Albuta) — en ligesom Amia tidligere til

Sildene eller Silde-Gedderne henfort amerikansk Havfiskeslægt

—

findes et Forhold i Hjertets Bygning, der kan tydes som det

allersidste Spor af hvad der udmærker Ganoider og Selachier.

„Bulbus aortæ'' er rigtignok her tyndvægget og mangler det

ydre Muskellag, men indvendig seer man den forreste Ende af

det muskulose Hjertekammer rage ind i „Bulbus", og i denne for-

længede eller ligesom indkrængede Deel to Rækker af Klapper,

lo i hver, altsaa fire i alt. Stannius udleder deraf den Slut-

ning, at Ganoidernes anatomiske Charakterer ikke ere saa frie

for Overgange til Beenfiskenes som Joh. Muller havde troet, og

at disse lo Ordener overhovedet ikke staae saa skarpt overfor

hinanden som denne udmærkede Anatom havde antaget*). — Den

anden er fifgenbaurs Erkjendelse af, al den saakaldle „Bulbus"

hos Ganoider og Selachier ikke er den samme Dannelse som

den, der kaldes med samme Navn hos Beenfiskene — disses

„Bulbus" findes nemlig ogsaa hos Ganoider osv. ved Siden af

eller rettere foran hin — men kun en stærk Udvikling eller

Udtrækning af den Deel af Hjertekamret, som stoder umiddel-

bart op til den egentlige „Bulbus" og hvori de to (eller undta-

gelsesvis 4) Klapper, som ellers afgrændse „Bulbus" og „V'entri-

culus" fra hinanden, sidde hos de almindelige BeenQske. Vel

kan man ikke ligefrem sige, at det er det store Antal Klapper

paa dette Sted, som har foranlediget deres Anbringelse i flere

Rækker, og delte som alter har havt til Folge, at det traadte op

som et eget Afsnit af Eljertet og forvexledes med Beenfiskenes

Pulsaaresvulst; thi den omtalte Deel af Hjertet („Conus arte-

,
...-ue.ndMs comD.nirt namlich Butirinus Gharaktere der Clupeiden i

Ganoiden auf eine merkwurdige Weise, und ich betrachte es durcli

von mir darseleglen Thatsachen als eiwiesen dass die Ganoit
den Knochenflschen lanse nicht so srhm.r op.p

'

.Kpr.tohPn als Hr.
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nosus") kan være lige saa udviklet (f. Ex. hos Gedden) som hos

Bruskfiske osv. uden at indeholde andre Klapper end de lo

nærmest ved „Bulbus", og af Ganoidernes og Bruskfiskenes

Klapperækker svarer egentlig kun den forreste til Klapperne foran

i Beenfiskenes „Coni
3 Lys

bliver Forskjellen i Hjertets anatomiske Bygning dog ganske vist

mindre væsentlig og mindre gjennemgribende — især fordi

den physiologiske Deel af Modsætningen falder bort — end efter

Joh. Mullers Anskuelse, og man maa derfor blive dobbelt be-

tænkelig ved at lillægge den en saa stor systematisk Betydning.

-Man kan neppe gaae videre end til at betragte det som et Kjen-

lielegn paa, at de Beenfiske, hos hvilke den omtalte Modification af

Klappeudstyret paa Grændsen mellem Hjertekamret og Gjæile-

H'lpræget Skikkelse, ikke kunne være fjernt beslægtede, og tillige

paa, at de maae staae Bruskfiskene noget nærmere end de Been-

'iske, som hverken besidde denne eller de andre anforte Ganoide-

Charakterer(„Chiasma", Spiraltarm osv.); men nogen fast Grund-

vold for Opstillingen af en „Orden" eller „Underklasse" kunne

ikke afgive, og der er derfor ikke nogen Nodvendighed for at

le hele Sporgsmaalet om Ganoidernes Begrændsning uloseligt

stammes in einen besondern .Bulbus artcriosus. umgewandelst is

•Der Bulbus artcriosus der Ganoiden, Selachier u. Chimæren ist .

mehrfachen Klappenreihen entbehrt.« (Gegenb.)- — Som bekjendt fi

tiolde Rundmundene sig i denne Henseende som Beenfiskene, hvi

iJet .Bulbus- er muskulds, men indvendig udstyret med to Spir



ved at optage Amia iblandt disse. — At i ovrigt Joh. Mullers

Opfattelse afGanoiderne ligger til Grund for vedkommende Afsnit

af næsten alle nyere zoologiske, zootomiske og palæontologiske

Haandboger*J, er en Selvfolge.

Et andet Stod fik Ganoiderne ved Willlamsons og senere ved

Hotlikers Undersogelser over Fiskeskællenes mikroskopiske Bygning:

desværre foreligge de sidste endnu kun i Udtog. W, undersøgte

Skællene af en beel Række fossile og levende Ganoider (Lepido-

steus, Lepidotus^ Semionotus, Pholidophorus, Ptycholepis, Dapedius,

Palæoniscus, Gyrodus, Aspidorhynchusj Acipenser, Ptatysomus, Me-

galichthys, Diplopterus, Holoptychius og Macropoma). og det freni-

gaaer klart nok allerede af disse Undersogelser — ligesom af

skopiske Analyse kan komme til fuld Vished om en given Form

har „Ganoidskæl" eller ikke. De saakaldte „Beenlegemer" fin-

des vistnok i alle Ganoidskæl, men ogsaa i Skællene hos iepi-

dosiren, Sudis^ Pandser-Maller og Thunfiske, og Eraaille- (Ganoin)-

)
F. Ex. Troschel u. Ruthe (Wicgmann) Handbuch d. Zoologie

3die Udgave 1848.

Perty: Specielle Zoologie (Agassiz, Gould u. Pertys Zoologie) 1855

v. d. Hoéven: Handbuch d. Zoologie 2ter Band 1852-56.

t: Zoologische Brffefe. 2det Bd. 1851. I den ovenfor omtalte

S hævdede V. endnu Slægtskabet mellem Malierne og Storene

1 og Scaphirhynchus; Bygningen af Tindingbuen og Gjæilelaags-

: opstillede en Inddeling af Ganoiderne, som fortjener at erindres,

Pandser-Ganoider {G. loricati, Storene, Ceplialaspidernc

i sidstnævnte henfores i

Gie bel: Fauna d. Vorwelt. I. 3. 1848. Den deri

Ganoiderne har ikke længere nogen videnskabelig I

gaaes derfor her. Det vil være tilstrækkeligt her at

storisk, i Erindring.

Gegenbaur: Grundzuge der verelcichenden Anal
Bronn: Lethæa Geognostica, 3te Aufl. 1851—56.
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laget mangler hos Acipenser, Gyrodus, Platysomus og Aspidorhyn-

chus^ som man dog pleier at være enig om at regne til Ganoidernc,

medens det paa den anden Side kan paavises i Kridtformatio-

nens „fi«ry£c«-Skæl, hvilke overhovedet i Henseende til deres

Bygning ganske have Charakteren af „Ganoidskæl"; og Macro-

poma-Skællene ere besatte med smaae Hudtorne (Hudtænder)

af Dentin ganske som hos en Pandser-Malle. Den saakaidte

,,Emaille'' synes overhovedet ikke at være andet end en gjen-

nemsigtig, haard, sprod, glasagtig, strukturlos Modification af

Skællets ovre Lag uden Beenlegemer, Dentinror eller lignende

Dannelser*). Kundskaben om Skællenes histologiske Bygning er

alligevel ikke uden systematisk Betydning; den mikroskopiske

Undersogelse bringer undertiden skjulte Slægtskabsforhold for

Dagen, som da kunne stadfæstes ad anden Vei, f. Ex. mellem

Polypterus. Osteolepis, Megalichthys og Holoptychius.

Et af de vigtigere almindelige Resultater, hvortil Agassiz

var kommet ved sine Undersogelser over Fortidens Fiske, var

sombekjendtdet**), at alle Ganoider, der vare ældre end Jurafor-

malionen vare skævhalede (heterocerk e) ligesom Placoidernc

og Storene, alle yngre Ganoider, fra Juraformationen af, derimod

. so -cailed <



(selvfolgdigt med Undtagelse af Storene og Chondrosteus) fuldstændigt

eller tilnærmelsesvis homocerke (viflehalcde eller ligehalede)

ligesom Beenfiskene (Agassiz's Cycloider og Ctenoider).

Denne gjennemgaaende Forskjellighed i Haleformen efter Tidsfor-

holdene paralleliseredes dernæst ganske naturligt med Beenfiskenes

Udviklingshistorie, efter at v. Baérs og Vogts Undersogelser havde

vist, at de homocerke Fiskes Fostre paa et vist Udviklingstrin

ere hetcrocerke, hvilken Haleskævhed da antoges under Udvi-

klingen at udjevnes aldeles, saa at den udviklede Fisks Hale alter

Maade end paa det allertidligste (protocerke) Stadium, hvori

Halen loher spidst til uden at være krummet opad. Den forste

Breche i denne Bygning blev imidlertid lagt af Agassiz og

Vogt selv, som i deres „Anatomie des Salmones" (1815) viste,

at ogsaa den udviklede Lax har en skæv, usymmetrisk Hale, alt-

saa i Virkeligheden er heterocerk , skjondt det ikke er at see

udenpaa den, og at der i Enden af Rygraden hele Livet igjen-

nem holder sig en lille uforbenet Rest af Fostrets Rygslræng.

Vogt kunde derfor ogsaa i sine „Zoologische Briefe" (2d. Bd. S. 42)

udtale, at hos mange saakaldte ligehalede Beenfiske er Haleskeleltet

i Virkeligheden usymmetrisk ligesom hos Ganoiderne, og Halefinnen

udelukkende fæstet til de nedre Flvirveltorne*). — Paa samme Tid

havde Heckel - uden som del synes at kjende disse Udtalelser eller

U^idersiigelsei^st Forholdet mellem Flalefinnen og Rygraden

*! Om Halens forskjellige Charakteer bos Fiskeyneleii os den udviklede
Fisk see ogsaa f. Ex. Sundevall .om Fiskjngels mveckling.. -
gas SI z har senere meddeelt folgende ikke canske tydelice la^itagelse

om Lepidosteus: "Les jeunes Lepidosteés que Rafinesque a décrits comme
un genre distinct sous le nom de Sarchirus m'ont offert des partieu-



15

hos en storre Rælike af levende og uddode Fiskeslægter og var derved

ligeledes kommel til det Resultat, at man ikke kan skjelne mellem ho-

mocerke og hcterocerke Fiske paa den Maade, at kun hos disse sidste

samtlige ægte nalefinnestraaler(d. v. s. med Udelukkelse af de forreste

ovre, saakaldte Slottestraaler, hvis saadanne findes) sidde under

Rygradens yderste Deel, eftersom delte i Virkeligheden er Tilfældet

med de allerfleste Beenfiske. Heckel foreslog derfor at skjelne mel-

lem de Fiske, hos hvilke Rygradens sidste Stykke forbliver brusket

og uforbenet, uagtet der er udviklet fuldstændige Hvirvler i hele

dens ovrige Længde, og dem, hvor den er forbenet og af-

deelt i Hvirvler lige til Spidsen. De finere Forskjellighcder,

som dertil knytte sig, ville sees af folgende Scheraa, som til-

lige viser Parallelismen mellem Fiskeslægternes geologiske Alder

"g Uddannelsesgraden af deres Rygradsspidse.

-1- Hos Ganoiderne e n d er Ry gra d e n (hvilken Beskaffenhed

denne saa forresten monne have) i en nogen brusket

Skede, som omslutter Spidsen af Rygslrængen og Rygmar-

ven. Overgangen mellem den nogne, uleddede Rygradsspidse

og den egentlige, fuldt udviklede Rygrad dannes her (hos

Upidosteus og Polypterus} af et ufuldstændigt udviklet Hvir-

B- Hos de taghalede Beenfiske (Teteostei sleguri) (hvortil

foruden mange physostome Beenfiske henregnes adskillige

Former, som tidligere stilledes blandt Ganoiderne, f. Ex.

Thrissops og Leptolepis) ender Rygraden ligeledes med et

brusket uleddet Stykke, men dette er skjult og beskyttet

1 der Chorda, bevor
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ligesom af et Tag af omdannede ovre Hvirvelbuer eller

Hvirveltorne*). „Stegurerne" deles atter i to Grupper:

a. Hvirvelbuerne (Talen er her om selve Rygraden, ikke om

Hvirvellegemerne, men kun indfalsede i Gruber i disse

(Leptolepis, Thrissops , Ælalion , Chirocentrites ,
htiaus^

Esox, Umbra. Elops, Albula^ Salmo, Corregonus, Thymallus,

Sauru«, Sudis). Saadanne „stegure" Beenfiske optraadte

allerede i Juratiden.

b. Hvirvelbuerne ere uadskilleligt forbundne med Hvirvel-

legemerne {Osmeroides, Clupeidæ^ Cyprinidæ, Chirocentrus^

Mallotus). Disse „Stegurer" optraadte forst i Kridtet.

Hos de hvirvelhalede Beenfiske {Telcostei spondyluri)

er Rygraden derimod forbenet lige til Spidsen, hvorfor ogsaa

den sidste Hvirvel er biconcav, ikke blot concav fortil som

hos „Stegurerne". Her ere atter lo Tilfælde mulige;

a. Rygmarvskanalen forlænger sig dog ud over den sidste

Hvirvelbue ind mellem Halefinnens Slraaler i Skikkelse

af en tveskallel eller rorformig Beenskede, Delte er

Tilfældet hos nogle physostome Beenfiske (Poeciliæ,

Characini, Mormyri, Siluroidei) samt hos de fleste Pig-

finnefiske (Percidæ, Scorpænidæ, Sciænidæ . Chromidæ,

Sparidæ, Squamipennes, Teutliies, Labyrinthiformes, Scom-

bridæ).

^. Rygmarven ender tilligemed Chorda i selve den sidste

• Ein

auf die vorletzten Wirbelkuochen gestutzt und riickwarts uber diesel

hinausragend, dem Anscheine nach als blosse obere Dornfortsiitze <

chen-Ganoiden låuft der Ruekonmarkskanal sobald die Wirbelbild
aufhort uber die ungegliederte Chordascheide hin, und beide wer

r festen Knorpelmasse in der Gestalt eines langen Kegels
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Halehvirvel eller i en fra denne uadskillelig Forlængelse

Uabridæ^ Gobiidæ, Blenniidce, Pediculali, Gadidæ, Pleuro-

nectidæ, Lophobranchii^ Pledognathi). — Medens den fore-

gaaende Gruppe tæller adskillige Former fra Kridttiden,

er der i denne ingen, som er ældre end Tertiærtiden.

Ved disse Heckels Undersogelser skulde der altsaa være

givet en ny (osteologisk) Definition paa Ganoiderne, og Grændse-

liiiien mellem dem og Beenfiskene blev flyttet noget, men ikke

"leget {Thrissops
, Leptolepis , Æthalion til Stegurerne

, No-

"ri's og 6'yduru«*) til Ganoiderne). Imidlertid ere heller ikke

ilisse Heckels Resultater forblevne uantastede. Huxley gjorde

ikke alene Indsigelse mod hele det Standpunkt, hvorpaa Agassiz

«g Vogt tidligere havde stillet sig med Hensyn til Sporgsmaalet

om Homocerci og Heterocerci, men viste desuden ved sine Un-

"iersogelser over Hu nd es te ilen s Udvikling, at selv hos de til-

syneladende raeest homocerke Beenfiske ere Halefinnen og Enden

Tt Rygraden i Virkeligheden lige saa udpræget usymmetriske
som hos nogen Ganoid, saa at det endog blev et Sporgsmaal, om
tier overhovedet gives nogen Fisk, hvis Rygrad ender aldeles

symmetrisk. Og i sit bekjendte Lykonskningsskrift til Baseler

Universitetets Aarhundredsfest gav Kolllker med sædvanlig Me-

sterhaand en Række anatomiske Analyser af Halen hos Polypterus,

f^epidosteus, Amia^ Salmo, Cyprinus og Esox, hvorhos han ligesom

Huxley udtalte sig for det sandsynlige i, at den hele Afdeling

.,*>po«dy/uri" i Heckels System maatte falde bort, da der neppe er

"ogen Beenfisk, hvis Rygrad ender med en virkelig Hvirvel. For Fi-

skehalens anatomiske Forskjelligheder opstillede K. folgende Schema :

Dette Afsnit bestaaer enten alene af Rygstrængen, eller

denne er mere eller mindre fuldstændigt indesluttet af



en Bruskskede, men indeholder ikke nogen Forlængelse

af Hygmarvskanalen (Physostomi: Esox, Salmo^ Alosa,

Elops, Cyprinus).

b. Det dannes af et Bruskror, som foruden Rygstrængen

ogsaa omslutter det yderste Stykke af Rygmarven {Ga-

noidei : Polypterus^ Lepidosteus, Amia).

B. Rygradens bageste Afsnit er vel fuldstændigt for-

benet, men ikke afdeelt i Hvirvler; det dannes af en

kortere eller længere saakaldet „Uro s ty le", der er at be-

tragte som en Forbening udenom „Notochorda" og i sin forreste

Deel kan have mere eller miqdre Lighed med et Hvirvellegeme.

(Alle (?) Acanthopteri; en Deel af Malacopteri).

SkjiJndt man maa onske disse Undersogelser udvidede til

saa stort et Antal Fiskeslægter som muligt, turde det dog alle-

rede nu være lydeligt nok, at de ikke ville yde den systema-

tiske Zoologi noget stort Udbytte, og at den Grændselinie, der ad

denne Vei vil kunne drages mellem Ganoider og Beenflske,

bliver meget Gn og temmelig vilkaarlig. Det gjælder herom som

om de andre anatomiske Charakterer, hvilke man har villet tage i

Tjeneste i dette Ojemed, at hvad der kun kan holdes ude fra hinanden

ved saa lidet væsentlige Forskjelligheder, det kan umuligt være

grundforskjelligt. Der ligger virkelig ikke stor Vægt paa, om

„Urostylen« holder sig brusket eller forbener, eller om den omslut-

ter det yderste Stykke afRygmarven eller ikke. Resultatet af alle disse

forskjellige anatomiske Undersogelser bliver i Grunden bestandig del

samme, nemlig at Physostomerne ere det forbindende J.ed mellem

Ganoiderne (som de meest bruskflskeaglige Beenfiske) og Pig-

finnefiskene. - I ovrigt udtaler Kolliker sig ogsaa om den

saa meget omstridte Heterocerci og skjelner her ret træffende

mellem tre Grader af Haleskævhed: den fuldstændige*)
hos de palæozoiske Ganoider, den indre*), udvendig lidet syn-

g der Wirbelsiiule nach oben ist mit einer sehr

nden, so dass die Schwanzwirbel nur an



lige, hos Lepidosteus, Amia^ Salmo, Esox., Cyprinus og overhove-

ilet vel hos de fleste Beenfiske; og den ufuldkomne**) hos

Polypterus og overhovedet vel hos de fleste Fiske, hvor de upar-

rede Finner ikke ere adskilte. (Jeg kan ganske tiltræde denne

Inddeling, men vil dog minde om, at det ikke er muligt at

trække skarpe Grændser, hverken mellem„StorhaIe n" og„Vifte-

halen" eller mellem hin og „Aalehalen" ; en ubetydelig Boining

opad er nok til at forandre den protocerke (diphyocerke) Haleform

til den helerocerke***). K, anerkjender ogsaa, at der er en vis

Parallelisme, mellem disse Halens forskjellige Former og „Vifte-

halens*' Udviklingshistorie, saaledes at det laveste Trin repræ-

senteres af Rundmundenes [permanente Notochord og] spidse

Hale, det næste af den fuldstændigt skæve Hale — hvorunder

ihrer untern Seit

ergeben sich auch ausserlich als heterocerk. indem der beschuppte

Theil des Leibes

bis zu deren Spil e hinliiuft... (K.).

^eprågten Heter ocercie der Wirbelsåule und der Flossenstrahlen-

trager. Ausserlich zeigen solche Flossen oft sehr wenig von Asymmetrie

Seitenlinie und Beschuppung gewohnlich ganz symme-

"isch. Ausserde n gehoren hieher die meisten Fische mit unverkno-

chertem Ende der Wirbelsåule und von den andern wahrscheinlich die

meisten wo nicht alle Teleostier mit gut ausgebildeten zweilappigen

•Eine symmetrlsc

Heterocercie, sodaSS die Wirbelsåule fast geråde auslåuft und nahezu die

gleiche Zahl ober

^erdeni findet sich dieser geringe Grad der Abweichung walirschemlich

bei manchen Fischen mit ungelappten Schwanzflossen, vor allen bei

denen, bei welchen Rucken- und Aflerflosse am Schwanze in einander

Man kunde tænke paaat bestemme Forskjelien saaledes. at ''^" h«^«^«"

cerke Hale skuld e mangle alle Finnestraaler foroven, hvorimod de . den

de være tilstede baade oven- og nedenfor Halervgraden,

om end ikke lige stærkt udviklede begge Steder. Men denne Forskjel

vil kun holde Sti k, hvor de ovre Straaler ere fortrængte af -Fulcral-

Ex. hos Dipterinerjie)
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igjen flere Trin
, med vedvarende Rygstræng eller med Hvirvler

i forskjellig Uddannelsesgrad — , det tredie af den sub-homo-

cerke („simorhache" kalde Andre den) Yiftehale, hvor man da

alter maa skjelne mellem, om Halespidsen holder sig uforbenet

eller forbener fuldstændigt; men K. benægter, at den enkelte Fisks

Rang som en mere eller mindre fuldkommen Skabning kan be-

stemmes derefter, og han anseer overhovedet Ganoider og Placoider

for at være Fiskeklassens ypperste Former.

Saratidigt med hine Undersøgelser over Rygradens allerbageste

Deel*) anstillede Heckel en anden Række ikke mindre vigtige

Iagttagelser over H virvel da n n el se n hos de fossile Ganoider,

især Juraformalionens — et Forhold, hvis Enkeltheder Agassiz

ikke altid havde skænket eller kunnet skænke den Opmærksom-

hed, som det nu viste sig, at de fortjente, skjondt han ikke havde

undladt at opfordfe til fortsatte Undersogelser i denne Retning.

Agassiz havde egentlig kun skjelnet mellem to Hovedforhold,

om Rygradsaxen var blod og brusket, „Chorda dorsalis" altsaa

vedblivende uforkrænket ligesom hos Storen og Lepidosiren, eller

om den var forbenet og leddet (afdeelt i Hvirvler) som hos de

nulevende rudeskællede Ganoider**). Hvis der ikke var andre

ise, maatte den Mullerske Inddeling af deTilfælde e

levende G;

idersogcl
aden hos Lepidosteus (1867), da jeg'ikkeskjønner, at de have paa-

æfii^er os.

•Chez la plupart des Lepidoides, d s Célaeanthes et des Pycnodontes.

1 n-y a pas non plus de corps de ertébres ossifiés; ces poissons qui

sont tous fossiles paraissent avoir conservé la corde dorsale pendant

oute leur vie, tandis que le reste du squelette qui était osseux est

souvent tres bien eonscrvé. Dans

Chez les Sauroides, oii le squelette

apophyses restent séparées des corps de
(Cfr. T. II b. p. 69: -Chez la plupart des
fossiles et chez beaucoup d'autres Ganoides ancie
eures sont méme seules ossifiées, tandis qu'ai
trouve une corde dorsale qui, dans les fossiles^
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ogsaa kunne gjennemfores for de fossile. Men Heckel viste nu,

at flere saakaldle Been-Ganoider, hvilke man tidligere havde til-

skrevet fuldt udviklede, compakte Hvirvellegemer, i Virkeligheden

besad en blivende Rygstræng, som vel tildeels var nogen, men

lildeels ogsaa omsluttet af to fra hver Ryg- eller Bugbue ud-

gaaende pladedannede Forlængelser, hvilke altsaa dannede to Ræk-

ker paa hver SijJe, en for oven og en for neden — hvad Hecke I

kaldte „Halvhvirvler.« H. opdagede forst denne eiendommelige,

uægte eller ufuldstændige Hvirveldannelse (som selvfølgeligt havde

sit Sæde i Chorda-Skeden og udgik fra Enden af Hvirvelbuerne) hos

Pycnodonterne, og knyttede hertil den interessante Iagttagelse,

som senere i det hele har bekræftet sig, at hos alle ældre

Pycnodonter (for Tertiærtiden) vare disse „Halvhvirvler« mindre ud-

viklede og dækkede kun Rygstrængen for oven og for neden, saa at

den var blottet paa Siderne, hvoiimod de hos de yngre (tertiære)

Pycnodonter vare saa udviklede, at de grebe ind i hinanden med

deres takkede Forlængelser, og saaledes dannede en rigtignok

tynd, men næsten fuldstændig Beenskal eller Beenskorpe udenom

den forresten uforkrænkede cylindriske Rygstræng*). Hin ældre

Form af„Halvhvirvler''gjenfandt Heckel noget senere, da han fik

Leilighed til at gjennemgaae den prægtige Samling af fossile Fiske

' Miinchen**), hos mange andre Slægter af Jura-Ganoider. Men

ved Siden heraf fandt han andre Udviklingsformer af Rygraden,

'>aade lavere og hoiere. I forste Tilfælde var Rygstrængen

'aldeles nogen, de saakaldte „Halvhvirvler« altsaa ikke ud-

viklede, men de gaffelformige Hvirveltorne (og Buer) udsprang

umiddelbart fra Rygstrængen eller vel rettere fra dennes Hudskede.

J det andet Tilfælde vare „Halvhvirvlerne" derimod udviklede

' den Grad, at de deelvis dækkede hinanden (den nedre altid

den ovre), og tillige fast forbundne med hinanden, saaledes at

Rygstrængen uden endnu at have tabt det mindste i Omfang dog

i S. 51. (Fig.
det ^



var (ligesom hos de tertiære Pycnodonter, om end paa en lidt

anden Maade) omsluttet af en tynd Beenkapsel, dannet af de i

dens Skede udviklede rudimentære Hvirvler eller tynde Been-

plader, som langs hen ad en vis Linie midt paa hver Side jo

endogsaa laae dobbelt over hverandre, forsaavidt der ikke var

smaae nogne Mellemrum mellem hver „Ringh virvel". Med

dette Navn betegnede nemlig Heckel denne gigesom „Halv-

hvirvlen«) hos Nutidens Fiske ganske ubekjendte Modifikation af

Hvirveludviklingen. Folgende Schema *) vil vise, hos hvilke Slægter

og i hvilke Formationer H. meente at finde hvert af disse Trin

B. M e d m e e r e I- / Semionotus , Tetragonolepis , Eugna- \
^'^^

ler mindre ad-T ihus^ Caturus^ Sauropsis, Pholidopho- f

skilte „Halv-j rus, Macrosemius, Propterus, Gyrodus, (
^^ ^

hvirvler." l^Microdon, Mesodon, Pycnodus.
J ten

C. Med „Ring.j 1 Kun

hvirvler « \Sauropsis, Lepidotus, Pholidophorus. >
^^^^

D. Med fuld-/ \

s t æ n d i K t d-l ^'^*'^°'"*i Strobilodus, Pachycormus, \

viklede (Time- 1 ^P^^'^P^'i Belonostomus, Aspidorhyn-j Yra

Klas-)Hvirvler< ''"*' ^^Sal»rus, Leptolepis, T/tm-f formå

som hos nu-] *''^*' ^'^'*'*on, Sauroramphus, Amia, ( og i«^

levendeBeen-/^'"'^"*' ^^^^^^^^^ Polypterus, (Lepi-y'^^^-

tiaVf. Idoste««**). 1

I Dette Schema er i ovrigt langtfra paalideligt, hvilket især hid

at mange Styklier i Munsters Samling vare bestemte uri

Heckel undersogte den; Berigtigelserne maae opsoges paa m
skjellige Steder i Wagners Skrifter om de fossile Fiske. Jeg

i dette Punkt paa flere Steder i det folgende.

"b antyde den exceptionelle Hvirvelform hos dei



Hvor vigtige disse Undersogelser end ere, give de dog hel ler

ikke noget Middel i Hænde til at skjelne mellem Ganoider og

Beenfiske. Der vilde snarere være Grund til al vente, at man inden-

for hver af disse Grupper kunde paavise en vis Parallelisme

mellem Tidsfolgen og de forskjellige Trin i Rygradens Ud-

vikling i Lighed med, hvad Heckel alt havde paavist hos en af

Ganoidernes Undergrupper (Pycnodonterne). Jeg maa endnu

lilfoie, at Heckel ogsaa udtalte sig for at adskille Storene (med

Spatularierne osv.) fra Ganoiderne som en egen Typus : CAondrostei,

især fordi denne har sin egen af Ganoiderne uafhængige, geologiske

Historie, der ikke kan bringes i Samklang eller Sammenhæng

med de ovrige Ganoiders jordhisloriske Udvikling*), — en An-

skuelse, som jeg, ogsaa af andre Grunde, gjerne tilræder, men

som dog hidtil kun har vundet faae Talsmænd.

Undersogelsen af de fossile Ganoiders Hvirvelformer blev

fortsat af A. Wagner, hvis Skrifter om de fossile Fiske, især dem

i den lithographiske Skifer, hore til de allervigtigste Berigelser,

som denne Deel af Litteraturen har faaet, siden de Agassizske

Værker udkom. I Wagners Monographi af Fiskene i Steen-

trykkerskiferne handler et eget Afsnit om Ganoidernes Begrænds-

ning. Kollikers Erklæring, „at alle Fiskeskæl uden Und-

tagelse besidde et Lag af Ganoin (Emaille)", og Umuligheden

af at kunne anvende de Mullerske „anatomiske Charakterer« paa

fossile Fiske gjorde det magtpaaliggende for W. at opsiige andre,

der kunde træde i deres Sled. Skulde dette ikke lykkes, „for-
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maaede han ikke al indsee, hvorledes Ganoidernes Orden skulde

kunne bestaae.« Men da han ved denne Lejlighed „ikke havde med

Fiskeklassens Systematik i det hele at gjore, men kun med en

uddod Lokalfauna", var det efter hans Mening tilstrækkeligt at paa-

vise Mærker, hvorved de fossile Ganoider indtilAfslutningen

af Juraperioden kunde skjelnes fra de fossile eller levende

Beenfiske, og et saadant Mærke nieenle W. at have fundet i Ryg-

radens Bygning. Som Ganoider eller „Hohlwirbler« (Chor-

doidei) betragtede W. nemlig kun de fossile Fiske, hos hvilke

Rygslrængen hele Livet igjennera holdt sig uforkrænket i sin

Fosterskikkelse, hvad enten den nu var meer eller mindre om-

sluttet af „Halvhvirvler« og „Ringhvirvler« eller aldeles nogen;

han paaviste desuden, at „Ringhvirvlens" lo Halvdele undertiden

kunne være fuldstændigt sammensmeltede til eet Stykke, hvorved

de faae en skuffende Lighed med typiske Fiskehvirvler, hvad

Heckel ogsaa hos mange Former havde anseet dem for; de

kunne imidlertid kjendes fra disse derved, at de indvendig ere hule

og udvendig aldeles glatte uden Gruber, Fordybninger og desl.

Alle Fiske fra de samme Perioder (særligt fra Juraformationen),

som have fuldt udviklede timeglasdannede, typiske Fiskehvirvler

— hvilke Fiske alle have runde og tynde Skæl — regnede

Wagner til Beenfiskene, alle dem med Ringhvirvler, Halvhvirvler

eller nogen Rygstræng derimod til Ganoiderne. At denne Ind-

deling ikke kan gjennemferes, naar man medtager de levende

Ganoider, og altsaa kun er anvendelig indenfor bestemte Jord-

perioder, anfægtede, som sagt, ikke Wagner, men gjor det natur-

ligvis umuligt for Andre at vedkjende sig hans Opfattelse; jeg skal

lade del henslaae, om der dog ikke gives levende Beenfiske, hvis

Hvirvler ligeledes kun ere en tynd, glat Ring omkring den forresten

saa godt som uforkrænkede „Notochorda," men at der i Nutiden gives

utvivlsomme Ganoider med typiske Fiskehvirvler, er da i al Fald nok

til at nedrive dette vilkaarlige Grændseskæl, hvis Opstilling dog er

,
at det viser, hvor stærkt denne udmærkede

?t vanskelige i at gjore Forskjel paa Ganoider ogForskel
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Beciifiske. W. har i Virkeligheden omgaaet Sporgsmaalet istedenfor

at lose det. I ovrigt dadler jeg ingenlunde, at Wagner hensatte

Megalurerne {Platyuri : Megalurus, Oligopleurus, Macrorhipis, Ætha-

Uon) og Leptolepiderne {Psilopterygii: Leptolepis og Thrissops)

til de ægte Beenfiske (hvad jo Hecke! lildeels ogsaa gjorde), men

snarere, at han ikke log Skridtet heelt ud og befriede Ganoiderne

for de andre rundskællede Jura -Beenfiske {Caiurini: Caturus^

Liodesmus, Eurycormus), selv om disse i Rygradens Bygning staae

paa et mindre hoil Standpunkt. At Wagner et andet Sted i

samme Arbeide (II. p. 82) ikke alene regner disse (og Coela-

canlherne) til Ganoidei disciferi (d. v. s. Ganoider med tynde

skiveformige, taglagte Skæl med svag Emaillebeklædning) , roen

ogsaa derunder indbefatter de to ovennævnte Grupper (Lepto-

lepider og Megalurer), er vel snarere en „Lapsus memoriæ« end

et Tegn paa en Ændring i ^Anskuelser , da disse to Familier

senere igjen (p. 137) opfores som y^Teleostei'^. men vidner dog vel

om, at han havde en stærk Fornemmelse af, at de horte sammen

alle tre. De rudeskællede Ganoider {G.rhombiferi) inddeltes

i ovrigt i Pycnodonter, Slylodonter, Sphærodonter og

Sauroider. Foruden at Wagner paa mange Steder supplerede

og rettede Hecke Is Angivelser om Hvirveldannelsen hos de

enkelte Slægter, har han endnu den Fortjeneste skarpere at have

"idret mellem de rundskællede og de rudeskællede Jurafiske,

m endnu hos Agassiz paa mangehaande Maader vare kastede

'Hem hinanden, saa at en rundskællet Art oftere var anbragt i

" forresten rudeskællet Slægt eller omvendt, en Omstændighed,

som let kunde fremkalde den urigtige Forestilling, at Ganoider

og Beenfiske ogsaa i denne Henseende gik fuldstændigt over i

hinanden, uden at det var muligt at skjelne mellem dem efter

Skælformen. Ogsaa dette Punkt vil jeg senere komme til at om-

tale nærmere, da det er af den storste Viglighed for Sporgs-

maalet om Ganoidernes Begrændsning.

Jeg vilde kunnet forbigaae den Maade , hvorpaa Bleeker i

sit Forsog til et naturligt Fiskesystem har stillet sig lil Sporgs-



maalet om Ganoidernes Begrændsning, hvis ikke Kner — jeg

mener rigtignok aldeles med Uret — havde beraabt sig paa ham

som Stotte for den Anskuelse, at Ganoiderne bor oploses aldeles

som systematisk Begreb. Rigtignok deler Bl. sine „Ganolejndes"

i 7 Ordines og 18 Familier, hvilke han benævner Ganoscomberesoces,

Ganoclupeæ, Ganocharacini, Ganacanthopteri, GanosauriH') osv.,

men alle disse Former danne alligevel hos Bleeker et syste-

matisk Hele (en „Subphalanx"), ganske svarende lil, hvad man

ellers forslaaer ved Ganoider, blot med Udelukkelse af Cephal-

aspiderne og Slorene, som det vil sees af nedenstaaende Uddrag

af hans meget indviklede System*), hvilket det vilde have været

rigtigere at betegne som en kunstig (analytisk) Opstilling af Fiske-

klassen end som et naturligt System. Da jeg ikke her beskæftiger

mig med Fiskesystemet i Almindelighed, men kun med et enkelt

Afsnit deraf, skal jeg i ovrigt lade det Bleekerske System staae

ved sit Værd, idet jeg dog ikke vil undlade at tilfoie, at ikke

lidt af det, hvori det er forskjelligt fra det almindelige, fore-

kommer mig at være rigtigt grebet og stemmer med mine egne

— 4. Boplopleurides (Saurorhamphus, Derceiis, EuryphoUs)

(— 5. FlectognathiJ.

(Sublegio



Anskuelser. Dette gjælder imidlertid ikke hans Inddeling af „Gane

lepiderne", som jeg ikke skjonner at være i nogen Henseende <

Fremskridt. Heller ikke Gills Fiskesystem*

gende Schema vil give en Forestilling om Gills System:

iPhysoclysti
{= Acanthopteri, Ana

tkini (p. p.) og Pharyngognaihi

,

Physostomi (= Fkysosiomi J. M.
{

_, „.. ,_.,._.-, Eventognathi (Cyprinerne).

Nematognathi (Mallerne).

PlectognatJii.

Lophohrancldi.

\ ICyclo-Ganoidei: Amia.

;
iPlacoganoidei [Cephalaspides).

I
''*- Polydontoidei (Spatularia).

\ \Dip7ioi (Protopterus, Lepidosiren).

{Holocephali (Chin

iEyperoartii (Petromyzon).

Hyperotred (Myxine).

PharyngohrancUi (Branchio

at han skiller Flynderne fra disse, eller at han

Mallerne og Karperne fra Physostomerne som

Havde han i dets Sted sloifet Lophobranchieriie

. Ex. om Slægtskabet mellem Scomberoidd og Scomberemces ^allerede

ævdet af A-assiz') mellem Cottoidei, Blennioidei, Gadoidei, Vra-

oscopus osv.", hvilke robe et usædvanligt sundt Blik for Grupperingen

f Slægter og Familier i et naturligt System.



videre her, uden forsaavidt han bor nævnes blandt dem, der have

udlalt sig for at optage Lunge fiskene {Lepidosiren osv.j i Ga-

noidernes „Underklasse" — et Resultat, hvortil ogsaa Heckel*),

Brandt, Mayer og tildeels Huxley ere komne.

Jeg skal endnu, uden at holde mig strengt til Tidsfolgen,

som i hele denne Sag spiller en underordnet Rolle, i al Kort-

hed omtale et Par Arbeider, som have fremmet Kundskaben om

Ganoidernes indre Bygning. Hyrtl har styrket Baandet mellem

Ganoiderne, ved at paavise B ugh ul eaa bn ing er (Pori abdo-

minales) hos alle nulevende Slægter (^Amia, Polypterus , Lepi-

dosteus^ Acipenser, Scaphirhynchus, Spatulqria), som to fine Aab-

ninger, en paa hver Side af Gattet; deres Funktion er ubekjendt;

foruden hos Ganoiderne findes de hos Chimæra og Plagiostoraerne,

saml hos ^/ormj/rus ; hos Aalene og Laxene tjene de som bekjendt

til at udfore Kjonsslofferne, hvilket her derimod skeer gjennera

Æg- og Sædledere. Dernæst paaviste H. hos disse samme

Slægter en mærkelig Sammenhæng mellem de sidstnævnte Red-

skaber og Urinblæren, saaledes at hine enten aabne sig ind i

Urinblæren eller Urinlederne, eller omvendt, Urinlederne aabne

sig ind i Æglederne. Hvorvidt der ad denne Vei kan siges

at være paavist en ny „Charakteer" for Ganoiderne, raaa jeg lade

slaae hen.— Mayers Undersogelser over Hjernens Bygning hos

Fiskene og hans Forsog paa at grunde et System af Fiskeklassen

paa Hjernens Forskjelligheder have selvfolgeligt ogsaa Betydning

for detSporgsmaal, som her behandles. Ganoiderne (hvorunder

han foruden de nysnævnte Slægter ogsaa indbefatter Lepidosiren)

dosteus og Polypterus fi

£sox, Belone, Sph^ræna,

hypoatomatea. tilligemet



danne her en egen Subordo (Hemiepiencephali) ikke af Beenfiskenes,

men af Bruskfiskenes Orden. Samtlige Fiske deles nemlig i lo

Ordener: Proencephali (o: Bruskfiske og Ganoider) og Mesence-

/jAaii (o: Beenfiskene), og Forskjellen mellem dem beroer derpaa,

at hos de sidstnævnte ere Hjernens tre Afsnit temmelig ligeligt

udviklede og „Mellemhjernen" i Reglen meest, hvorimod hos Brusk-

fiskene og Ganoiderne „Forhjernen* (Proencephalum, Lobi olfac-

torii) skulde være den meest udviklede Deel, 2 — 4 Gange

saa stor som Mellemhjernen (Lobi optici). Tilstedeværelsen

eller Manglen af et virkeligt „Chiasma" skulde da falde sammen

med disse Forskjclligheder. Blandt de „proéncephale" Fiske fik

Ganoiderne da deres Plads mellem Rundmundene {L'icroepience-

phali) og TvermuHdene og Chimærerne {^lacroepiencephali)^ og

Forskjellen mellem disse tre Grupper saltes i den stærkere eller

svagere Udvikling af „Baghjernen" (Epiencephalum). Med Hensyn

til Ganoidernes Stilling er Resultatet altsaa delte, at Hjernen hos

Slorene, Lungefiskene og de rudeskællede Ganoider har en hoiere

og fyldigere Udvikling end hos Beenfiskene, hvor den træder op

med en næslen trættende Ensformighed, saa at de nævnte Slægter

i denne Henseende som i andre nærme sig til Bruskfiskene:

derimod synes delte ikke at være Tilfældet med Amia, som der

af Hensyn til dens Hjernebygning neppe er Grund til at opfatte

som Ganoid,

T. «1. Mareks værdifulde Arbeide over de vestfalske Kridlfisk^

interesserer os kun her derved, at han opstiller en egen Familie

Dercetiformes, som han henforer til Ganoiderne, nærmest maaskee

fordi Dercetis af Agassiz blev henfort til Pleclognatherne og forsaa-

'idt til Ganoiderne. Denne Henforelse er dog egenligt kun fore-

•obig, „da de ikke lade sig forene med nogen af de bekjendte Ordener

af levende Fiske;« „Bepandsringen minder om Peristedion. Formen

«m Gymnetrus^ Skællene om Storen, Næbel om Hornfisken", og

»de kunne desuden sammenlignes med Blochius, Belonostomus og

^tlonorhynchus."' Foruden Dercetis henforer v. d. M. til denne

Familie de to nye meget mærkelige Slægter, Leptolrachelus og



Pelagorhynchm, men hatis Dercetiformes falde i ovrigt sammen med

den allerede tidligere af Pietet*) opstillede Gruppe: Hoplopleurides^

hvortil P. foruden Dercetis havde henfort Sauroramphus Heck. og

Euryphotis Piet,, og hvortil senere er kommet Plintophorus Giinth.

og Ischyrocephalus v. d. Mk. (af sin Opstiller henfort til Chara-

cinerne). Den fælles Charakter for disse Former er, at deres

Krop var udstyret med (1—5) Rækker af Beenskjolde, som

ved Form, Skulptur, Anordning osv. minde meget om Storenes;

1. En Eurypholis (efter Pietet). (Denne Slægt maatt
epræsentere Familien Eoplopleurides eller Dercetiformes
i Bygning kjendes fuldstændigst, uagtet det ikke er den,

mellemliggende Hudbælter vare i Reglen nogne, sjeldnere t

?te med almindelige Skæl. Forresten var det ægte Been fis

efter al Sandsynlighed ikke Physostomer men om dei

irmere Slægtskab er det vanskeligt at sige noget; med G

noiderne have de aabenbart intet at gj6re. I g ologisk Hen-

seende er de interessanle derved, at de hidtil kun ere fundne i

en; dog er det muligt al de tri siske Slægter

(hus**) og hhthyorhynchm ogsaa ville blive at fore

herhen. Del er den eiendommeligst Gruppe af addode Been-

) Traité e Paléontologie(2meedit.)t.ll
p. 213. (Jes ha

lighed il at ben tte dette Værk, men c L Haaud; for

ovrigt r hans System i Hovedsagen C. = - , ( .

tlodigt at omtale det nærmere)
") Den la

den lig

ge. tynde tvinde Legemsrorm,d e Hoved og -Næb,

e. noget k oftede Hale, de 4 Rækker Hudskiolde s
Hoplop enriderne Charakterer. Af de 4
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fiske*), som hidtil kjendes; jeg har selv, forend jeg blev hekjendt

med Pietets Behandling af denne Gruppe i hans sidste Værk

om Libanons Fiske**) havt den Tanke at stille dem sammen,

og anseer Opstillingen af denne Familie for et af de betydeligere

Fremskridt i Kundskaben ora Fortidens Fiske.

Da jeg her kun har Sporgsmaalet om Ganoidernes Begrænds-

ning og hvad dermed staaer i noieste Forbindelse for Oie,

er del ikke her Stedet at omtale de mange andre ypperlige

Skrifter af Egerton, Pander, Thiolliere, Heckel, Kner
og Andre, som i de to sidste Tiaar saa betydeligt have udvidet

og klaret vor Kundskab om de fossile Fiske og særligt om Ga-

noiderne. Kun med eet maa jeg gjore en Undtagelse, deels

fordi det paa det meest afgjorende betegner et Vendepunkt i

vor hele Opfattelse af Fiskenes og særligt af Ganoidernes Fortids-

historie
, deels fordi det, skjondt det nærmest beskæftiger sig

midt ned ad Ryggen, en midt ud ad Bugen og en paa hver Side. Ryg- og

Gatfinnen sad langt tilbage, lige over hinanden. Jfr. Kners Afhandling

om Raibler-Fiskene, hvor én nærstaaende og samtidig Art, Ichthyorhyn-

chus Cuvieri Bell. fra Perlede ogsaa omtales. Disse Slægter ere i al Fald

meget interessante som de ældste sikkre Vidnesbyrd om typiske, ja vel

endog aphysostome (physoclyste) Beenflske. Hvordan man end tænker

sig Slægternes og Arternes Genesis, vil man have vanskeligt ved at

tænke sig den ældste Beenfisk i denne Skilvltelse, og deres Op-

dagelse varsler derfor vistnok om andre interessante Opdagelser i denne

Retning. — Her er maaskee ogsaa det meest passende Sted til at erindre

om, at Giebel har troet at kunne henfore visse Fiske-Levninger fra

Ballstes-Gxw^^m og

?rtallig Knoglerække v



med Garioidernes Inddeling, ikke kan undgaae ved samme

Lejlighed at komme ind paa Sporgsmaalet om Ganoidernes

Det er den ligesaa geniale som skarpsindige HuUoys uover-

træffelige Afhandling om de devoniske Fiskes systematiske Ord-

ning'. Faae tykke Boger indeholde saa meget som disse faae Sider.

Det er egentlig forst dette Værk, som har aabnet os et klart

Indblik i Ganoidernes Systematik; den Skildring jeg senere skal

give af „de armfinnede Ganoider« eller Ganoidernes tredie Hoved-

række, stotler sig heelt igjennera paa delle Arbeide, hvori

Huxley med stor Klarhed og overbevisende Kraft udvikler Slægt-

skabet mellem Polypterus og den hele Række af uddode Former

(Glyptodipteriner, Saurodipteri ner, Cte n odip teriner

og Phaneropleuron) fva de ældre Jordperioder, hvortil endnu kommer

de yngre, men ligeledes uddode C oelaca n th e r, som have voldet

Systematikerne saa store Vanskeligheder — hvilke samtlige Former

H. sammenfatter under Navnet Crossopterygidæ. Dermed var den

ene Side af Problemet lost; efter at man ad anden Vei har faaet Oie

for Sammenhængen mellem Platy soraerne , PI eurolepider ne

og Pycnodonterne (hvilket især er Egertons og Youngs
Fortjeneste), er dets anden Hovedvanskelighed klaret, og Ga-

noidernes Systematik og Begrændsning er dermed i Grunden alle-

og seiv om den i saa Fald ikke skulde kunne tolkes paa anden Maade
(f. Ex. gjennem en ualmindelig Udvikling af de to Rækker Smaaknogler,

ikke være et Ganoidemærke. Thi \e\ findes der hos Acipenser og

Lepidosiren et saadant tredie Knogiesæt (-Surapophysaires. Ag.), men
ingen at dem er jo typiske Ganoider, og dets Antagelse hos Fla-

ariDDernej med det indre Skelet. Lige saa lidt kan man beraabe sig

1 Sædvane findes ovre og nedre Straalebærere som særskilte Knogler;

enne findes længere bag

af en Ryg- og Gatfinn«

virkelige Straalebærere -



rede givet — hvad det vil blive min Opgave i det folgende al

udvikle nærmere. — Af det nedenslaaende Uddrag af Huxleys

System vil det sees, at han under den anden Hoved-Afdeling af

Ganoiderne kun optog rudeskællede Former; at Slorene og

Amia repræsentere to andre Subordines, Acanth oderne — med

Hensyn til hvilke han dog er i Tvivl, om de ikke rigtigere burde

henfores til Bruskfiskene — en tredie; ogsaa om Cheirolepis er

der Tvivl, men den henfores dog forelobigt til Lepidosteidæ som

det ældste Led af disse. H. betvivler fremdeles (og vistnok med

fuld Ret) al Hoplopleuriderne vare Ganoider, og nærer (med

Uret, efter min Mening) den samme Tvivl om Pycno don-

terne; om Platysomerne regnes til disse, kan ikke sees.

Ligeledes er han usikker med Hensyn til C ephalaspider n e

iCephalaspis, Pleraspis, Auchenaspis og Mcnaspis) og finder Ana-

logier til dem baade blandt Pandser-Mallerne og blandt Storene,

men stiller dem dog forelobigt blandt y,Chondrostei'^ ] derimod an-

seer han det for sandsynligt, at Placodermerne {Coccosteus,

Pterichthys)
^ af hvis Analogier med Siluroiderne han giver en

udforlig og lærerig Udvikling, ikke vare Ganoider, men virkelige

Beenfiske.

Huxleys Inddeling af Ganoiderne er i Korthed folgende;

Subordo L Amiadæ. (Saavidt det kan sees henfores de fund-

skællede Juraflske: Thrissops, Leptolepis, Caturus^

Megalurm osv. til denne Gruppe.)

Subordo H. Lepidosteidæ. Heterocerke*) Ganoider med Rude-

skæl , Gjællehudstraaler, „non-lobate"**) parrede

Finner, Forgjællelaag og Gjællelaag***).

Ite Udtryk i udvidet

hofnocerk«. men modsat -diphycerk.

•lobate. Finner forstaaes Finner

rne hos Polypterua; kan arel gjengives ved •!

lærmest i Modsætning til A rne, hv

og Forgja^llelaag, synes at mangle.



Fam. 1. Lepidosteini. Overkjæben er deeit i flere Stykker,

Gjællehudstraalerne faae og uden Emaille [Lepi-

dosteus).

Fam. 2. Lepidotini. Overkjæben i eet Stykke; Gjællehud-

straalerne talrige og eraaillerede, de forreste an-

tagende Form af brede Plader.

a) Æchmodus^ Tetragonolepis, Dapedius, Lepidotus.

b) Eugnathus, Pachycormus, Oxygnathus.

c) Aspidorhynchus.

Subordo III. Crossoptcrygidæ. Rygfinnen dobbelt eller enkelt,

men da meget lang, eller mangedeelt; Brystfinnerne

og (i Reglen ogsaa) Bugfinnerne „lobate" (o: lalle-

agtige); ingen Gjællehiidstraaler , men to Strube-

plader (undertiden flere mindre mellem disse eller

paa Siderne af dem) mellem Underkjæbens Grene;

Halen diphycerk eller heterocerk; Skællene cycloide

eller rudeformige, glatte eller skulpterede.

Fam. 1. Polypterini. Rygfinnen meget lang, mangedelt; Rude-

skæl (Polypterus).

Fam. 2. Saurodipterini. To Rygfinner; glatte Rudeskæl;

de parrede Finner „sub-acutely-lobate" (Diplopterus,

^
Osteolepis, Wegalkhthys).

Fam. 3. Glyptodiptcrini. To Rygfinner; Skællene skulpterede;

Brystfinnerne „acutely-lobate"; dendrodonte Tænder.

Subfam. A. Rudeskællede (Glyptolaimus, Glyptopomus , Gyrop-

tychius).

— B. Rundskællede*) {Holoptychius , Glyptolepis, Platy-

•) De rudeskællede Glyptodipterlner skulde (ifolge Huxley) tillige være

indromme Skæl f o

for i det

•Croaaopterygid«., dog forbliver uforandret

ierfor i det folgende foreslaae en noget forandret Opstilling af

Former, hyorved det, der er H o vedsacen i Huxlevs Opstilling



Fam. 4. Ctenodipterini. To RygGnner; cycloide Skæl; Bryst-

og Bugfinner „acutely-lobate"; ctenodont Tandbe-

sætning (Dipterus, Clenadus).

Fam. 5. Phaneropleurini. En lang udeelt Rygfinne, stcittet

af talrige Straalebærere'; tynde cycloide Skæl; kegle-

dannede Tænder; Bugfinnen meget lang, ,,acutely-

lobate". (Phaneropleuron).

Fam. 6. Coelacanthinu To Rygfinner, hver baaren af et

enkelt ,,interspinale";_ cycloide Skæl; de parrede

Finner ,,obtusely-lobate^'; forbenet Svommeblære

{Coelacanthus, Undina, Macropoma).

Subordo IV. Chondrosteidæ (Storene osv.; Cephalaspiderne?).

Subordo V. Acanthodidæ.

Den sidste Forfatter, som har beskæftiget sig med Sporgs-

maalet om Ganoiderne som et systematisk Hele, er Rud. Rner.

Ved at gjennemgaae de Definitioner, som Agas siz. Jo h. Mul ler,

Heckel, Pietet og Owen have givet af Ganoiderne, kommer

han meget naturligt til det Resultat, at ingen af disse Definitioner

lilfredssliller de Fordringer, man bor kunne gjore til videnskabe-

lige Begrebsbestemmelser, og slutter deraf, „dass die Ordnung

der Ganoiden desshalb nicht naturlich und daher un-

haltbar ist, weil keiner der bisher fur sie aufgestellten Cha-

raktere præcis und exclusiv, daher die Ordnung eigentlich

nicht scharf begrenzt isf*; umiddelbart iforveien hedder det: „die

Ordnung der Ganoiden, die mir . . . weder eine wircklich na-

turliche Einheit, noch fur die Dauer haltbar zu seyn scheint, ja

die ich fiir die Entwickelung des naturlicben Systems mehr hinder-

l'ch als fordernd erachte.« Jeg giver Prof. Kner ganske Ret i,

al saaledes som man hidtil har opfattet Ganoidernes Begreb og

Begrændsning, lader der sig ikke give nogen Definition af, hvad

man skal forstaae ved en Ganoid; det er ogsaa ubestrideligt, at

naar en Orden eller Familie osv. er unaturlig, da er den „eo

»Pso« uholdbar- og jeg vil endelig kunne være enig med Prof.



Kner, for saa vidt som han tilraader al beklippe Ganoidernes Om-

raade*)og at nedsætte dem fra en Underklasses eller Ordens Vær-

dighed til at repræsentere en Gruppe af noget lavere Rang.

Men længere kan jeg heller ikke folge ham. Deraf at en Klasse,

Orden, Familie osv. ikke kan afpæles gjennem skarpe og exclu-

sive Charakterer, folger hverken, at den er unaturlig eller at

den er uholdbar. De allerfleste Definitioner af de allernatur-

ligste systematiske Afdelinger lide af denne Ufuldkommenhed.

Vi kunne stille, hvilke Fordringer vi ville, til de videnskabelige Be-

grebsbestemmelser, som vi selv skabe, men ikke til de natur-

lige Grupper, som Naturen leverer os; dem maae vi tage, som

de ere, og definere dem, saa godt vi kunne. Naar man, som Prof.

Kner, vil fordre, at Charaklererne skulle være ab so lu te (o: om-

fatte alle Arier) og exclusive (o: udelukke alle andre Former),

hvorledes vil det da være muligt at give en tilfredsstillende Defi-

nition f. Ex. af en Ogle (Saurier), en Fisk, en Snegl eller el Krebs-

dyr? Glipper Forsoget, er man ikke derfor berettiget til at fordre

denne eller hin Klasse, Orden osv. ophævet og oplost. At dette

bor skee, er nu imidlertid Prof. Kner s Anskuelse med Hensyn

til Ganoiderne, og det fremgaaer temmelig tydeligt, at han i de

fossile Ganoider seer Stamformerne ikke blot til de nulevende

Ganoider, men til alle yngre og nulevende Beenflske, og at det,

som man har betragtet som meer eller mindre charakterislisk

for Ganoidei Stamformer

jTidspræg**). Selv giver han imidlertid ikke noget Vink

i bisher geschah«.



om, hvorledes Ganoiderne skulle kloves, eller til hvilke forskjel-

lige Steder i Fiskesystemet de skulle fordeles*), men kun en

Række spekulative Betragtninger over, hvorledes „Centralisationen''

og „Differentieringen« have været de ledende Principer ved Fiske-

formernes successive Omdannelser,

Den bedste Prove paa Rigtigheden af disse Anskuelser om

Ganoidernes Ueensarlethed vil være at underkaste disse Dyre-

former den indbyrdes Sammenlignings Provelse; viser der sig da

at være god Sammenhæng og Sammenhold mellem Formerne, kan

man ved Siden deraf paavise bestemte Udviklingsretninger og

charakteristiske Forbindelser mellem disse og den gealogiske

Kronologi, da er Proven bestaaet, og vi kunne roligt lægge

alle Spekulationer om „Centralisation" og ^Differentiering« til Side.

Hin Prove vil maaskee fore til en Formindskelse af Ganoidernes

Omraade, men hvad der efter denne Beskæring bliver tilbage,

udgjor formeentligt et indbyrdes beslægtet Hele, som ikke bor

splittes ad, men holdes samlet paa eet Sted i Systemet og helst

under det gamle bekjendte Fællesnavn: Ganoiderne.

Den foregaaende historisk-kritiske Oversigt over de Trin,

Begrebet „Ganoid" har gjennemgaaet, vil have efterladt det Ind-

Ordnungsnamen

Ganoeharacini und Cyclolepides denllich ze\gea;

vil have seet af det i det foregaaende meddeelte

System, ingenlunde rigtigt, da Bleeker tvertimi

med Undtagelse af Storene og Cephalaspiderne,

, Makrelgedder osv.; jeg skulde ogsaa troe, at .tianosaur* =u«i.

minde om den gamle (meget upassende) Benævnelse for en Gruppe

Ganoider (Sauroiderne), end f. Ex. om Fiskeslægten Saurus.



tryk, at alle Forsog paa al opstille bestemte Kjendemærker paa

en Ganoid ere mislykkede, for saa vidt man vilde fordre, at disse

Mærker skulde være fælles for alle Ganoider (absolute) og

ikke passe paa andre end dem (exclusive). Ved den sidste

Fordring udelukkes de, som ogsaa passe paa andre Blodfinne-

fiske (Luftgangen fra Svommeblæren, Finnestraalernes Bygning)

eller paa Selachierne (Hjerteklapperne, Chiasmet) eller paa dem

begge {Bugfinnernes Stilling). Alle andre Forhold, som man har

udpeget som Ganoidemærker, mangle denne almindelige Charakteer,

hvad enten de ere tagne af Skælbeklædningen eller af Been-

bygningen osv. ; de findes hos nogle, mangle hos andre og kunne

derfor ikke betragtes som afgjorende for en given Forms Ganoid-

nalur. Man kunde da til Nod — især naar man vilde sætte

dem ned fra en Underklasses Værdighed til kun at danne en

Underafdeling af Physostomerne — holde sig til de Charak-

lerer, som de have tilfælles med Bruskfiskene, og definere

Ganoiderne som physostome Beenfiske, der i enkelte Forhold

(især Synsnervechiasmet og de talrige Klapper i Hjerteroret) slutte

sig til Selachierne. Men man turde nu vel være paa det rene

med, at det er en yderst mislig Sag at bestemme Grændserne

for en stor systematisk Afdeling ved Hjælp af saadanne ana-

tomiske Subtiliteter, hvilke ikke hver for sig have nogen storre

physiologisk eller morphologisk Betydning, og mellem hvilke der

ikke er nogen indre Sammenhæng — især naar disse fine

Forskjelligheder efter deres Natur kun kunne paavises hos det

levende Mindretal, fordi Doden har udslettet deres Spor hos

alle de fossile. Selv om man havde med lutter levende Former

at gjore, maatte Systematiken dog forbeholde sig at benytte

eller at vrage det den af Anatomien leverede Stof, d. v. s. at

prove, om de ved Skalpellen afgrændsede Grupper ogsaa ere

naturlige. Denne Prove bestaaer i Anvendelsen af den sammen-

lignende eller synthetiske Methode, og da denne alligevel maa

komme til Anvendelse her efter en stor Maalestok ved at sammen-

holde de uddode Former med hinanden eller med de levende



Ganoidlyper, som Anatomien har udpeget som saadanrie, ville vi

forelobigt lægge alle anatomiske Finesser til Side og forsoge

anatomiske Undersogelser afstukne Græridser. Hvad jeg kalder

den synthetiske eller comparative Methode i Systemaliken,

til hvilken man altid er henvist, naar den theoretiske eller con-

struerende Methode (d. v. s. den, der gaaer ud fra Kjendemærkerne),

svigter, bestaaer ganske simpelt i at stille Art ved Art, Slægt

ved Slægt, efter deres af Detail-Analysen fremgaaende Ligbeder,

og agte paa, hvad der paa denne Maade slutter sig sammen

ligesom med en uafviselig Naturnodvendighed , uden at man

nogensteds er i Stand til at drage en skarp Grændse eller at paa-

vise et storre Gab; dette maa da ogsaa i Systemet danne en

hvorved disse Heelheder af hoiere eller lavere Rang kunne

sammenholdes eller adskilles. Det er naturligvis egentlig den

Fremgangsmaade, som ligger til Grund for enhver Stræben efter

al opbygge et naturligt System, og det er kun fordi man enten

finder den for langvarig eller mangler Materiale til at gjennem-

fore den, at man forsoger at naae Maalet hurtigere ad en Gjen-

vei ved at begynde med det, hvormed man skulde ende, nemlig

med at opstille „Charakterer« og prove disses Gyldighed. An-

vendelsen af den synthetiske Methode vil da forelobigt fore

til at indskrænke Begrebet „Ganoider" til de Former,

hvis Ret til dette Navn er aldeles ubestrideligt, nem-

lig til de nulevende Lepi dosteider og Poly pterider,

ved andre lige saa betydningsfulde og umiskjendehge

Overeensstemmelser i Bygning gjore bestemt Krar

paa ikke i el naturligt System at turde fjernes fra

<lem. Det maa da siden vise sig, hvor de Former, som ved denne

Methode udsondres fra Ganoiderne, skulle hen, og det bliver

endelig nærmere at overveie, hvorvidt den saaledes givne Begrebs-



Ganoiderne kan formuleres i en Definitior

Men skulde denne end ikke blive anderledes, end at der va

adskilligt at sige paa den, vilde dog deraf ikke folge, at den Be

turens Logik er ofte en anden end den, menneskelig Skarp-

sindighed vedkjender sig, og hvem af dem der saa har Ret, kan

ikke være tvivlsomt.

Ganoidernes forste og meest ty pisk e Række, lepi-

OASteiderne eller Euganoid em e dannes af den nulevende Slægt

Lepidosteus og de til den sig nærmest sluttende fossile Slægter. Des-

værre gives der ikke noget positivt og tillige exclusivt Kjende-

mærke for dem alle. De have alle typiske Ganoidskæl med

samme Rudeform, Emaillering, indbyrdes Leie og Sammenhægtning*)

som hos Lepidosteus, men den samme Beskaffenhed have jo ogsaa

Skællene hos Poly pterin erne (s.str.) og de til disse sig nærmest

sluttende fossile Former (Rhombodipterinerne). De fleste af dem

have dernæst det fra Lepidosteus bekjendte „Finnebeslag« eller saa-

kaldteFulcralbesætning paa Finnernes forreste Rand, hvilket

kan tjene til at adskille dem fra Polypterinerne og Rhombodip-

terinerne, hvor den aldrig flndes, men ikke fra de ældre Lepi-

dopleurider eller fra visse Jura-Beenfiske (Megaluri og Caturi),

eiheller fra Storgruppen {Acipenser, Spatularia og Ckondmsteus);

fra aUe disse Former kjendes de dog let ved deres -Skæl-

dække. Imidlertid synes disse „Fulcra* at mangle hos et ikke

ubetydeligt Mindretal af de fossile Lepidosteider**), hos hvilke

glatte eller takkede Beskaffenhed, Skællenes Skulptur osv.

) Fulcralskællene ere saaledes ikke iagttagne hos Cosmolepis.
Thnssonotus

, Brachyichthys
, Orthurua, PkoUdopleurua , Peltopleurus,

Dipteronotus og Osteorhachis samt hos S a u r o p s i d e r n e (til deels). Hos

Aspidorhynchus [Behnoatomus vil Tel neppe kunne holdes adskilt derfra

som Slægt) antages de ligeledes i Reglen at mangle (og de ere derfor

heller ikke antydede paa Skizzen af fin rPAtnnrprPt /<*«,Wy,w.,m/.A,« S. 44.),



man i det mindste hidtil iiike har været i Stand til at paavise

dem, uden at man ganske tor berolige sig ved den Formodning,

at de nok efterhaanden ville blive fundne ogsaa hos dem ligesom

hos mange andre, hvor man ikke strax var bleven dem var.

Talrige Gjællehudstraaler og talrige, fine Straaler i Finnerne synes

ligeledes at være gjennemgaaende Træk, naar man seer bort fra

selve Slægten Lepidosteus^ som tvertimod kun har faae Finne-

straaler og faae Gjællehudstraaler. Bugfinnernes Stilling*) midt-

veis mellem Bryst- og Gatfinnen kan ogsaa tjene til at charak-

terisere dem i Modsætning til Polypterinerne (s. lat.), hvor de

— naar Coelacantherne undtages — altid sidde meget langt til-

bage, men ikke lige overfor Lepidopleuriderne og de typiske

(levende og fossile) physostome Beenfiske, hvor Baglemmernes

Stilling! Reglen er den samme. Vi kunne altsaa kun charakterisere

Fiske, som hverken besidde Lepidop leurid er ues Hud-

ribber og sammenfalsede Skæl eller Poly p teri nernes

lalleagtige Finner og Strubeplader istedenfor Gjælle-

hudstraaler.**)

Alligevel er der en saa inderlig Sammenhæng mellem de fossile

Slægter, som faldte ind under denne Definition, at jeg forgjæves

har forsogt at opstille Underafdelinger i denne Række; og dog er

Form og i en mindre udviklet Skikkelse end sædvanlig

være meget onskeligt at faae dette Forhold revidere* hos

dem som muligt. Ikke heller er Fulcralbesætningen altid

constantest synes den at vise sig paa Halefinnens ovre

ligesom det — med de nævnte Undtagelser — er Reg

Euganoider have Fulcralskæl, er det vistnok ogsaa Re

rre og nedre Rand; er der undtagelsesvis to Rygfinner,

i denne Henseende dog kun een.)

lanale hos Fterygopterus og FhoUdopleurus.

it til at forudsætte de to andre Rækkers Charakterer be-

.ti.r. til at henvise i denne Henseende tU det folgende.



det sandsynligt, at saadanne maatte kunne findes, i Betragtning

af det store Antal Former, som horer herhen, og som er betyde-

ligt talrigere end i nogen af de andre Rækker. Den Agassiz'ske
hiddeling i Lepidoider og Sauroider er for længe siden op-

givet af alle. Joh. Muller har givet nogle Antydninger til en

Inddeling eftersom Fulcralskællene danne en enkelt eller dobbelt

Række langs hen ad hver Finnerand, og Vogt og Giebel have

optaget denne Tanke; men der mangler, saavidt jeg skjonner, i

altfor hoi Grad Materiale til dens Gjennemforelse, selv om der

virkelig ligger noget faktisk til Gruud derfor, hvad jeg ikke en

Gang er ret vis paa*). Snarest kunde man tænke paa at benytte

Skællenes forskjellige Sterrelse i Forbindelse med Hale-

formen til at opstille 4 Grupper: de smaaskællede skæv-
halede og Do. ligehalede, og de storskællede Dito Dito,

som antydet i nedenstaaende Scheraa

:

(Sauropsis)

i Hos Palaoniacus og Acrolepia

inne drages vilkaarlige

ore Skæl, mellem den skæve Hale

r Fulcralbesætningen i

laisucn) paa den nedre (og paa alle de andre Finnerande?), ligeledes

dobbelt hos Semionotus (hvilket bekræftes afStruver) og Pachycormus;
den dobbelte Skinnerække er ligeledes paavist hos Eurypterm af

Traquair, hos Cheirolepis (paa Haleflnnen) af MCoy. Derimod skulde

uinebesætningen være gjennemgaaende monostich hos Dapedm,
PtycholepU, Tetragonolepis og Pholidophorua. Ogsaa m. H. t. dette For-
hold vilde en speciel Revision af saa mange Slægter som muligt være



og Viftehalen. De s ma askæll cd e Lepidosteider, udmærkede

ved Skællenes Lidenhed og Finhed, vilde da omfatte een devonisk

og heterocerk Slægt, Cheirolepis*), (der ikke har noget med Acan-

thoderne at gjore, til hvilke Agazziz satte den), en ufuld-

stændigt kjendt Slægt fra Kulformationen {Myriolepu) og 4 homo-

cerke Slægter fra Ijas og Jura (Saaropm, Eulhynotus, Pachy-

cormus og Hypsicormus). De s torskællede Lepidosteider d, v. s.

de, hvor Skællene ere af normal Stcirrelse eller derover, omfatte

derimod en lang Række, deels af skævhalede deels af viftehalede

Slægter; det forekommer mig imidlertid, som sagt, tvivlsomt,

hvorvidt man vil kunne trække andet end en vilkaarlig Grændse

mellem disse lo Haleformer, og temmelig sikkert, at man derved

i al Fald vilde overskære de naturlige Slægtskabsbaand. At man

til de viftehalede maatte regne mange, hvor Skævheden endnu

er meget betydelig (f. Ex. Lepidosteus, Semionotus)^ derpaa ville vi

være forberedte ved, hvad derom tidligere er anlort. Blandt de

heterocerke Former er der neppe Grund til at opstille mindre

Grupper; blandt de homocerke kunde man derimod fristes til at

oprette saadanne for Lepidosteus paa Grund af dens Hvirvler,

Kjæbebenenes Sonderdeling, de faae Gjællehudstraaler og Finne-

straaler osv., for Aspidorhynchus paa Grund af dens hornfiskeagtige

Legems- og Næbform**), for Lepidotus (med Sphærodus og Scro-

iodus) paa Grund af dens eiendommelige („sphærodonte") Tand-

form, for Dapedius (med Æchmodus og Helerostrophus) ligeledes

paa Grund af Tandformen (Stylodontes Wagn. p.p.***); men det

Slægts Stilling er noget tvivlsom; Fulcralbesæti

iner synes at vise, at dens Plads er her som c

Rækken, men Strubepladerne, som ^

I, antyde muligvis et vist Slægtskab med

} De hdie skinneagtige Sideskæl forekomme fon

(og Belon,

laaskee er Eurynotus en palæozois ;, heterocerk Stylodont eller Sphærodoni



forskjellighedea
i denne Gruppe.
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synes mig tvivlsomt, om hver af disse Grupper vilde komme til

at indeholde mere end een naturlig Slægt, og da vilde der

ikke være opnaaet andet derved end en altfor skarp Sondring

fra de Former, med hvilke de forresten maatte være nærmest

beslægtede. Man vilde ogsaa kunne danne Smaagrupper af de

Slægter, der undtagelsesvis have een lang Rygfinne*) eller

to korte**), særdeles store Brystfinner***) osv., men- for Oie-

blikket vilde alle slige Forsog vistnok være ubetimelige.

Det bor endnu anfores, at der heller ikke kan drages

nogen skarp Tidgrændse mellem de afgjort heterocerke og

de tilnærmelsesvis homocerke Former. Vistnok er den eneste

devoniske Slægt og samtlige Kulformationens afgjort

heterocerke, men allerede i Dyas finde vi ved Siden af et

overveiende Antal heterocerke Former enkelte halvt homocerke f),

ja endog, efter Sigende, en enkelt afgjort homocerk Slægt {Do-

ryopterus), der dog endnu kun er ufuldstændigt kjendt. Fra Trias

kjender jeg kun to aldeles heterocerke Former {Amblypterus

Agassizii og Palæoniscus superstes), men et betydeligt Antal halvt

eller heelt homocerke Former, tildeels rigtignok fra Triasdannel-

sens alleryngste Led. Med Undtagelse af de fuldstændigt

,
Thoracopterus (store Bugfinner),

»»c.« ^c.,» ^arius og altus fra den engelske permske

: rimeligvis 'ville blive at udsondre af Slægten Palæo-

niscw> (ligesom de tidligere ogsaa til Palæoniscus henforte nord-

amerikanske Trias-Arter/ der nu benævnes Jschypterm, Catoptems,

Dictyopyge, osv.), fordi de ikke frembyde fuldstændig Heterocerci,

kun en Antydning eller Tilnærmelse dertil. Saa alde'

kommer man fra de fuldstændigt heterocerke Palæoniscer t

Lepldotus osv. — En Fællescharakter for adskillige

og homocerke Slægter er den Række af meget st"" «

Skæl, som findes i Legemets Midtlinie mellen:

og mellem Haleflnnen og Ryg- eller Gatfinnen,

Elonichthys, Semionotus, Macrosemius (= Distichohpis).



he terocerke Lias-Garioider, Cosmolepis og Oxygnathu.

Jura-Ganoider fuldstændigt eller dog I

Paa lignende Maade som i Haleformen er Fremskridtet —
synes det — udpræget i Rygradens Bygning. Den eneste

palæozoiske Ganoide af denne Gruppe, om hvilken vi vide noget

nærmere i denne Henseende, er Pygopierus, om hvilken vi for ikke

længesiden have faaet udforlige Oplysninger af Traquair, hvoraf

det fremgaaer, at man aldrig (trods MCoys Angivelse af det mod-

satte) finder Spor til Hvirvellegemer, hvorimod Straalebærere,

Skulderbue, Gjællehudstraaler osv. vare forbenede ligesom adskillige

af Hovedskallens Knogler. Indtil det modsatte muligvis paavises, turde

det vel antages, at de andre palæozoiske Lepidosteider stode paa

omtrent det samme Trin i Henseende til Skelettets Uddannelse.

Om de mesozoiske Euganoider besidde vi derimod adskillige gode

Oplysninger! denne Retning; men da jeg allerede tidligere udfcirligt

har omtalt Wagners og Heckels Undersogelser over Jura-

Ganoidernes Rygrad, kan jeg her indskrænke mig til at gjentagey

at de i Reglen besad en vedvarende, nogen Rygstræng, som

dog oftest var aldeles dækket eller omsluttet af pladeformige Ud-

viklinger fra Hvirvelbuerne, de saakaldte „Halvhvirvler«; at

disse ikke sjelden vare udviklede i den Grad, at de tildeels dæk-

kede hinanden og saaledes dannede en Slags falske Hvirvler;

undertiden flnder man endog begge disse Former i samme Rygrad.

Naar disse Dele endelig voxe fuldstændigt sammen, ligne de

skuffende almindelige Fiskehvirvler, til Forskjel fra hvilke det

vilde være rigtigst at forbeholde dem Benævnelsen „Ri ngh vi rv ler",

thi det var i Virkeligheden kun en tynd ringformig Skal, der

omgav den ellers uforandrede blode Rygstræng. Fra en typisk

Fiskehvirvel kjendes de, som tidligere anfort, lettest derved, at

[ufuldstændigt kjendt, Kridtet),
temmelig tynd Traad, der forbinder Fortidens E
Repræsentanter i NuUden: Lepidosteus-ArteToe.



de vare fuldtommen glatte (uden Fordybninger, Gruber og

desl.). Endnu kjender man kun Hvirvelformen hos et mindre

Antal Slægter, men hvis Resultatet ikke stiller sig anderledes i

Fremtiden, naar vi ogsaa i denne Henseende ere komne til Kund-

skab om Forholdene hos et storre Antal Former, synes del næsten,

som om ingen uddod Ganoid-Slægt af denne Række besad en

luldstændigt forbenet Rygrad eller typiske, timeglasdannede Been-

Fiske. og dens Beenfiske. Jeg maa dog hertil bemærke, at Kner
liar beskrevet enkelte Trias -Ganoider med fuldstændigt forbenede

Hvirvler (f.Ex. Pholidopleurus); forholder dette sig saa, er denne Und-
tagelse fra Reglen saa meget mærkeligere, som disse Former jo ere ældre
end alle de hulhvirvlede Jura-Ganoider. Ogsaa hos 0«<eoracAis beskriver

Egerton, som Navnet antyder, fuldstændigt forbenede Hvirvler.

hensigtsmæsigt at samle paa dette Sted:

Propterus: nøgen Rygstræng blot med Spor til Halvhvirvler.

Macrosemius: uvist om Rygraden var aldeles nogen eller udstyret med

Eugnathus: blod, uleddet Rygstræng, hvorpaa der foroven og forneden

Sauropsls Og iZjfpsocarwiws: Rygstrængen nogen, kun foroven og forneden

med korte Halvhvirvler, men længere bagtil bleve disse høiere, især



Lepidopleuridernes eller PycBodonternes hoist charakteristiske

Gruppe optraadte forst i Kulformationen og er repræsenteret i

alle folgende Dannelser lige til de ældre tertiære, men dode ud

med disse. Det meest betegnende for dem er de Hudribber

eller Hud lister (tepidop/eura), som omgave enten hele Kroppen

eller kun Forkroppen ligesom med et Gitter- eller Kurveværk,

og hvortil Skællene vare ophængte som Tagstene til Lægter (kun

verticalt istedenfor horizontalt); disse Ribber udsprang fra to

Rækker tykkere, gjerne tornede Skæl eller Skjolde, af hvilke den

ene laae i Rygkanten, den anden i Bugkanten, mellem Hovedet

og de uparrede Finner; snart udsprang der kun et, snart Qere Par

Ribber fra hvert Skjold. Disse uden Tvivl forbenede Lister om-

fattedes nu af Skællenes forreste Rand*); disse hang altsaa paa dem

som paa en Snor, det ene over det andet. Hos nogle finder

man Skællene endnu siddende paa dette Gitterværk, hos andre

finder man kun undtagelsesvis Spor til dem, men det kan vel

neppe betvivles, at saa langt som Huden var udstyret med disse

Ribber, var den ogsaa skælklædt; derimod kan der være for-

skjellige Meninger, om visse Slægters ribbelose Bagkrop kun

var beklædt med en nogen (læderagtig?) Hud, eller om der ogsaa

der var tynde Skæl, som ikke have efterladt sig noget Spor**).

') Muligvis var Sammenhængen dog egentlig den, at disse Ribber ikke

vare selvstændige Dannelser, men kun dannedes af de fortykkede,

bage, naar den tyndere Deel af Skællet faldt af; derved vilde den leddede

Bygning, som de ofte have, været forklaret. Man seer heller ikke paa

Williamsons mikroskopiske Snit af Gyrodus- og PZa<j/somt«-Skæl

noget til Ribben eller til en Omfatning af denne ved Skællenes forreste,

tykkere Deel. (Det bor ogsaa berores ved denne Leilighed, for ikke at

lade noget uomtalt, der kunde benyttes mod de af mig forfægtede An-

skuelser om Formernes Slægtskabsforhold, at der ikke er saa stor

Lighed i den mikroskopiske Bygning af Skællene hos disse to Slægter

som man skulde ventet.)

") Hos Falceobalistum Goedelii afbilder og beskriver Hee kel rigtignok

tynde Skæl paa Bagkroppen, som hos denne Slægt egentlig mangler

Hudribberne; men det synes, al Forkroppens fine Ribbeknipper her

forlængede sig hen over en Deel af Bagkroppen, og at de omtalte Skæl
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^kællene vare hos nogle tykke (og cmaillerede?) hos andre megel

fyniie; deres Form er meget eiendommelig og let opfattelig. (Smlgn.

hos Euganoiderne, men deres Forrand forlængede sig opad og nedad

med en skarp Spids, der ligesom var falset ind i tilsvarende

Udsnit i de tilstodende Skæl ; forresten var deres Form nærmest

en hoi Rudeform, Ogsaa i Legemsformen er der noget ret be-

tegnende for denne Gruppe; den var som oftest skivedannet,

kort, hoi, sammentrængt, næsten kredsrund eller rndeformig,

sjeldnere mere langstrakt og kantet, men alligevel flad og sam-

mentrykt, med kort Hoved, hoit liggende Oine, dybt liggende Mund,

tynd Halerod, stor Halefinne og lang Ryg- og GitGnne ligesom

hos nulevende Beenfiske med lignende Legerasform*) ; og ligesom

hos disse ere de sidstnævnte Finner ofte lave og hæve sig kun fortil,

omtrent midt paa Legemets Omrids, ud fra dette med en længere

segldannet Forlængelse. Bugflnnerne sad, naar de vare tilstede,

midt under Bu^en, men vare allid smaae og manglede under-

tiden ganske. Man har kunnet paavise Forgjællelaag og Gjælle-

laag, brede og ikke meget talrige Gjællehudstraaler , Gjælleblade

og Gjællebuer hos dem som hos andre Beenflske og Ganoider. Paa

^rund af ikke uvæsentlige Forskjelligheder især i Haleformen,

Rygradens Bygning og Tandforholdene klove de sig

lemmelig skarpt i 3 eller 4 mindre Grupper, der hver have sin

(harakteristiske Udbredning i Tiden og derfor fortjene at betragtes

s Kridtformation

rhen horende Form opfort fra Dannelser udenfoiEuropa. Af begge

e Hovedrækker afGanoifler kjende vi derimod nordamerikanske F

?n hvad der kjendes af Ganoider fra andre Verdensdele er meget ul
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a. De palæozoiske Le pi dop I e uriders eller Platy-

somernes Gruppe (i Kulformationcn og Dyas) havde altid en

kort, rudedannet eller rundagtig Legemsform, en fuldstændigt

heterocerk, kloftet eller bagtil lige afskaaren Hale, et fuld-

stændigt Gitter af enkelte Hudribber over hele Kroppen og solide

velbevarede Skæl. Stærke Fulcralskæl ere deels iagttagne

langs hen ad Halefinnens ovre Rand, deels ogsaa paa de ovrige

Finnerande. Hvor man har kunnet iagttage noget af den indre Been-

bygning, har det vist sig, at Rygstrængen var vedvarende

nogen, og at Hvirveltornenes Gafler (Hvirvelbuerne) enten ud-

sprang umiddelbart fra den uden at være udviklede til „Halv-

hvirvler", eller vare udviklede til Dannelser, der nærme sig Halv-

hvirvlernc, saaledes som disse forekomme hos yngre Former af

denne samme Række. Nogle havde Bugflnner, andre manglede

dem. Nogle havde spidse, kegledannedc Tæn de r, andre griflFel-

dannede Tænder (d. v. s. bulle, kegledannedc eller cylindriske

Tænder med indsnoret Hals og tyndere Rod), atter andre til-

skrives der „knudebærende Tandplader paa Kjæberne og Ganen".

(Pia/i/somus, Eurysomus [= Glohulodus]^ Mesolcpis og Amphicentrum.)

b. Pleurolepidernes lille Gruppe, som er indskrænket

til de ældre Juradannelser (Lias), afviger kun derved, at Halen

var fuldkommen homocerk, fra de stylodonle Platysomer.

Formen var rund og ligesom oppustet, eller mere langstrakt, oval,

Ribbenettel og Skælklædningen fuldstændige, Tænderne „cylin-

driske, stumpt tilspidsede", Bugfinner tilstede. F ulkralskæl ere

sig, at den udvidedes til Platvsomerne os Pleuroleniderne. Det

midlertid i mino saa oiensvnligt,

erflodigt at spilde flere Ord paa at (

Glohtlodus, til "den; Resten tiorcr an.lctsleds

Labroiderne, Sphærodus til Lepidohis) eller er

adt til at kunne klassificeres.



Stjkke Rjprad med H-ilvhM

setænderne af to forskjellig

;ribetaenderne ere ikke fremstillede.
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iagttagne, hos nogle kun paa Halefinnens ovre Rand, hos andre til-

lige paa dens nedre Rand og paa Rygfinnens Forrand. Ryg-

radens Rygning er endnu ubekjendt (Pleurolepis^ Homoiolcpis)*).

c. DeægtePycnodonter vare homocerke ligesom Pleiiro-

lepiderne; de manglede derimod ethvert Spor til Fulkralskæl paaFin-

nerandene; fra deres Hvirvelbuer havde der udviklet sig mere eller

mindre fuldstændige Halvhvirvler, og deres Tænder vare deels

runde Knusetænder af forskjellig Storrelse, ordnede i regel-

mæsige Rækker og anbragte, foroven paa den hvælvede Gane,

forneden paa den indvendige Side af den baadformige Underkjæbes

Grene, saaledes at naar Munden var lukket, omfattede Under-

kjæbetænderne Ganetænderne; deels kegle- eller meiseldannede

Gribetænder, faae i Tallet — 2 eller 3 i hver Kjæbehælvle

—

paa Mellemkjæben og paa et tilsvarende selvstændigt Afsnit af

Underkjæben, den saakaldte „præmandibula* (en ellers ukjendt

Knogle). De forskjellige Modificationer af dette Knuseredskab

i Henseende til Tandrækkernes Antal, Storrclsesforhold osv. af-

give ypperlige Slægtscharakterer.«*) Bugfinner synes altid at have

') Den formeentligt palæozoiske Slægt Chleithrolepis fra Kulformationen (?)

i Ny-Sjdvvales varhomocerk og horer derfor sandsynligviis til Pleuro-

lepiderne; den er dog endnu kun ufuldstændigt kjendt, navnligen

vides der ikke noget om Tænderne.
") Foigende Schema vil give en Oversigt over de vigtigste Forskjelligheder.

a. Ganelænderne danne 3 Rækker, af hvilke den midterste dog dannes

skiftevis af en stor og to smaae, Underkjæbens 4 Rækker paa hver

Side, hvoraf den næstinderste er den storste (Fig. 6, b). Forlæn-

derne meiseldannede. Microdon.
b. Ganetænderne danne 5 Rækker, den storste 1 iMidten.

o. Underkjæbens Tænder i 3 Rækker paa hver Side, den inderste

de storste (Fig. 6, c). Fortænderne meiseldannede

Stemmatodus Tænderne i Underkjæbens forskjellige Rækker

ige 1 storrelse.

Falæobalislum. Underkjæbenf for-

cer af meget forskjellig Storrelse, de

. Underkjæbens Tænder i 4 Rækker paa

næsliudLMste Række. Fortænderne keg
'. Underkjæbens Tænder i o-7 Rækker naa
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ræret tilstede. — De ægte Pycnodonter falde atter i to Grupper,

der for Kortheds Skyld kunne benævnes de mesozoiske og de

neozoiske Pycnodonter.

a. Hos de mesozoiske Pycnodonter vare „Halvhvirvlerne"

endnu kun udviklede i en mindre Grad, naaede ikke sammen og grebe

ikke ind i hinanden, og Rygstrængen var som Folge deraf nogen*);

Hvirvelbuerne stode kun ved et enkelt Par Ledtorne i Forbindelse

med hinanden (Fig. o og 6 d). Ribbesyslemet var forholdsvis simpelt,

de fra Rygkanlen udspringende Ribber altid enkelte, Bugkantens

undertiden klovede. Legemsformen var kredsrund eller noget lang-

strakt. Hos nogle dækkede Hudribberne hele Kroppen {Gyrodus^

Mesturus)^ hos andre kun Forkroppen {Mesodon^ Coehdus, Micro-

don-^% Slemmatodus). Udbredning: Lias, Jura, Wealden, Kridt.

/S. De mindre talrige neozoiske Pycnodonter havde

„Halvhvirvlerne" udviklede i den Grad, at de næsten skjulte Ryg-

strængen; de lob nemlig i Reglep ud i en Mængde Takker, hvilke

fra begge Sider greb ind i hinanden; Hvirvelbuerne slode her i

Forbindelse med hinanden ikke blot ved et, men ved flere (2—10)

Par Ledtorne (Fig. 6 e). Legemsformen var temmelig langstrakt, og

Hudribberne indskrænkede til Forkroppen (forsaavidt ikke dennes

fine Ribber tildeels bredte sig ud over Bagkroppen tillige). Hos de

ifgte Pycnodus-Arter forholdt de sig i ovrigt som hos mesozoiske

Former, hos Palæobalistum vare de derimod alle klovede, d. v. s.

Ira hver af Ryg- og Bugkanlens Skjolde udgik der saavel nedad

som opad en heel Gruppe af fine Ribbe'r. 1 Kridtet***) og de

it'Ulre Terliærdannelser.

Det vil af delte korte Overblik være indlysende, atLepido-



pleuridernes Række frembyder et smukt Exempel paa en

stigende Udvikling saavel i Henseende til Hvirvelforra, Haleform og

Tandforhold som i Henseende til Formrigdom og Arternes Mang-

foldighed, indtil et vist Tidsafsnit, hvor den doer temmelig

pludseligt ud med sine hoiest udviklede Former. Disse yngre og

yngste Lepidopleurider have et saa eiendommeligt Præg, at man Hge-

saa gjerne kunde opfatte dem som typiske Beenfiske som ansee dem

for Ganoider, naar ikke de ældre Former, med hvilke de ere

uadskilleligt forbundne, saa afgjort robede, at de ere Ganoider

alle tilhobe. Slægtskabet mellem Platysomer og Palæoniscef er

ubestrideligt, og mellem Pleurolepiderne og Resten af Wagners

„Stylodonter" er der sikkert mere end en Analogi. Saa kunde

man da fremstille Lepidopleuridernes Række som en Green paa

Ganoidernes store Stamme, der udsondredes i Kulformationen, og

hvis Udvikling fortsattes med stigende Selvstændighed, Formrig

dom og Fuldkommenhed gjennem den mesozoiske Periode, hvilken

den endog overlevede med enkelte Former, de hoiest udviklede

af dem alle, i den eocene Periode.

De Forhold, hvorved d

Ferskvands-Ganoider (Polypterus og Calamoichthys) afvige fra de

nordamerikanske „Pandser-Gedder", ere af en dobbelt Art; nogle,

f. Ex. Rygfinnens eiendommelige Beskaffenhed, ere at betragte

som denne lille Families (Po lyp teriner n es ) særlige Eien-

dommelighed
; andre faåe en forhoiet Betydning derved, at de

gjenfindes, mere eller mindre skarpt udprægede, hos en heel

Række af fossile Former, og vise sig derved at være Fælles-

mærker for de arufionede danoiders Række (tianoidei crossopteri).

Dertil h6re baade negative og positive Charakterer: 1) at Fin-

nernes Rande mangle Fulkralskæl- 2) at Hale finnen

hverken er viftedannet (homocerk) eller skæv (heterocerk), men

spids (diphyocerk); 3) at Bugflnnerne (naar de ere tilstede)

sidde overraaade langt tilbage, umiddelbart foran Gatfinnen;

4) at saavel de som Brystfinnerne ligesom bæres af el skællet Skaft
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eller Arm (dannel af de saakaldte Mellemhaands- og Mcllemfods-

knogler samt af de forlængede Haandrodsbeen), omkring hvis

ydre Deel Finnestraalerne og den disse forbindende Hud danne

ligesom en Bræmme; og endelig 5) al Gjællehuden under Struben

slottes af lo brede Strubeplader, hvorimod alle egentlige

Gjællehudstraaler mangle. Disse Charakterer have Polypterinerne

fælles med de fossile Former, som kunne sammenfattes under

Benævnelsen Di pt eri n e r n e , samt med den lille Gruppe, der

repræsenteres af Slægten Phaneropleuron; og med Undtagelse af

Nr. 3 (Bugfinnernes Stilling saa langt tilbage) gjenfindes de lige-

ledes hos C o elac a nt h ern e, hvilke samtlige Former Huxley saa.

heldigt har sammenfattet under den ovenfor anforte Benævnelse.

De uddode Former, som slutte sig nærmest til Nutidens

Polypteriner, ere de ligeledes rudeskællede Rh o m bodi p teriner,

der tilhore den devoniske Formation og Kulformationen, især

dog den forstnævnte. Det var Fiske med en langstrakt Legems-

form
, med tykke, emaillerede (glatte eller skulpterede) Hoved-

skalsknogler og Rudeskæl, med lo Strubeplader*) istedenfor

Gjællehudstraaler, med to temmelig langt tilbage siddende Ryg-

finner, een Gatfinne og Halen liibende ud i en Spids samt ud-

styret med en rudeformig Halefinne, der enten var symmetrisk eller

udviklet lidt mere nedentil end oventil og enten strakt lige ud

eller kun i ringe Grad biiiet opad — allsaa reen diphyocerk eller

i al Fald mere diphyocerk end heterocerk. De havde frem.deles

lalleagtige Bryst- og Bugfinner, dannede af en skællet Arm

(Brystfinnens er allid længere end Bugfinnens), indfattet af

den straalede Finnebræmme. At ogsaa Rygfinnerne og Gat-

Onnen havde hver sin fremspringende skællede Basaldeel , er

sikkert for nogle Formers Vedkommende, sandsynligt for de

andres, som overhovedet for alle Dipteriner. Endelig sad lige-

som hos Polypterm Bugfinnerne forholdsvis langt tilbage, Oiet
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derimod forholdsvis langl fortil. Nogle af de herhenhorende Slæg-

ter havde aldeles glatte Skæl og Hovedskalsknogler (Fig. 7) {Osteo-

lepis^ Viplopterus*) ^ Megalichthys); hos andre vare de derimod

skulpterede (Glyptolæmus, Glyptopomus) , uden at disse sidste

Slægter dog ved Udseendet eller ved Enkelthederne i deres Byg-

ning ere væsentlig forskjellige fra hine.

Samtidig med disse „Bikirens* og „Pandscr-Aalens" nær-

meste Slægtninge, som dog ved et saa uhyre langt Mellemrum

af Tid ere skilte fra dem, levede der en anden Gruppe af Slægter,

sora i alle andre Forhold sluttede sig noie til Rhombodipterinerne,

men som vi i Modsætning til dem maae belegne som Cyclo-

dipteriner ne, fordi de afvige fra dem og fra alle andre hidtil

omtalte Ganoider ved Skællenes Lcie- og Form (Fig. 8). Disse ere

nemlig ikke rudeforraige og samraenhægtede, men runde (cycloi de)

og taglagte som hos almindelige Beenflske — vistnok altid forbenede

og eraaillerede, hos nogle grubede og skulpterede, hos andre

glatte og undertiden temmelig tynde**). Ligesom de rudeskællede

Dipteriner sondre de rundskællede sig i to Grupper, dem med glatte

og dem med grubede og skulpterede Skæl og Hovedskalsknogler,

men disse to Grupper synes her at slaae hinanden noget fjernere og

hfir derfor omtales hver for sig. De glatte Cyclodip te ri n er

d Osteolepis svare BugCnnerne til Mel

ste og anden Rygfinne. TrqM'tcnu

> en urigtig Tydning af en Osteolepi

ordenUige Fortjeneste

) Jeg har allerede tidli;

lime hos Folyjiterus,



af Slægten Dipterus (Ctenodus) i den devoniske Forma-

tion samt i Kulformationen; det var Fiske med en temmelig

langstrakt Form, ikke meget store*) Skæl, en afgjort skæv Hale,

forsaavidt dens bageste Afsnit var krummet opad og de ovre

Straaler meget kortere end de nedre; de to Rygfinner, af hvilke

den bageste er den slorre, sad meget langt tilbage, den forreste

over Bugfinnerne, den bageste over Gatfinnen ligesom hos Di-

plopterus; ogsaa her havde disse tre uparrede Finner en frem-

springende skællet Basaldeel, og de parrede optræde, i Lighed

dermed, som skælklædle Laller med en Bræmme af Finnestraaler

paa hver Side; ligeledes er Brystfinnens „Arm" længere end

Bugflnnens. De fire eiendommelige Tandplader — ikke ulige

Skallen af en Hjertemusling — paa Underkjæben og Ganen beskreves

tidligere, da man kun kjendte dem som isolerede, som en egen

Slægt under Navnet Ctenodus (hvilket for Fremtiden vel vil blive

forbeholdt de i Kulformationen fundne Arier), ligesom det af

talrige smaae, kantede Beenstykker sammensalte Hovedskjold repræ-

senterede Slægten Polyphractus. Tildeels hore disse Smaaskjolde

vel snarere ind under Hudknoglernes end under Hovedskalsknogler-

nes Begreb. Sidelinien kan forfolges langs henad Kroppen, dens

Grene paa Hovedet. — Til de rundskællede Dipteriner med

skulpterede Skæl og H oved skal spla der hore Glyptolepis,

Holoptychius, Gyroptychius og Rhizodopsis foruden flere andre endnu

kun ufuldstændigt kjendte Former**) fra den devoniske Tid og

Steenkulsperioden. Det var tildeels Fiske med en meget betydelig

Storrelse og med en kort og plump Legemsform ***) og store

Skæl; Haleformen vakler mellem den diphyocerke med noget

*) Hos Kulformationens Ctenodonter beskrives de dog som -store og fint

skulpterede..

'') Bhizodua, Strepsodua, Trichopterus, Dendroptychius, Bhomhoptychms.
•*') Den mere langstrakte Gyroptychius danner i denne Henseende en Und-

skriver dog selv: .The scales . . . are'as often oval as rhomboidal . •
•
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mere udviklede nedre end ovre Finnestraaler og den afgjort

helerocerke. Hovedskalsknoglerne vare saa temmeligt uddannede

efter samme Typus som hos de nulevende Beenfiske, hos Rhombo-

dipterinerne osv. Oiehulens Beliggenhed langt fortil, de to store

Strubeplader, det hele Finneudstyr er ganske som hos Dipterus

og Rhombodipterinerne: en Gatfinne og to Rygflnner (den forreste

lille), alle tre med fremspringende skællet Basis og anbragte

saa langt tilbage som muligt. Bugfinnernes, men især Bryst-

finnernes skælklædte „Arm** er ofte forlænget i en saadan Grad

og paa en saadan Maade, at Lemmerne hos Lepidosiren kunde

synes at være en endnu nærmere ligg'ende Analogi end Bikirens.

Munden var væbnet med kegledannede Tænder*).

Af ingen af disse fossile Dipteriners indre Beenbygning

har man nogen sammenhængende Fremstilling, men forsaavidt

man kan uddrage noget almindeligt Resultat af de hidtil samlede

Notiser derom, synes den at have slaaet paa et forholdsvis hoit

Uddannelsestrin, Maaskee var der dog Former, hvor den stod

paa samme lave Trin som Lungefiskens eller endnu lavere, men

der var ogsaa Former, hvor den stod hoiere. Hos flere Cyclo-

dipteriner og Rhombodipteriner (Rhomboptychius, Strepsodus^ Rhizo-

dopsis, Megalichthys**) vare ikke alene Hvirvelbuer, Hvirveltorne

og Straalebærere vel udviklede, men der var ogsaa udviklet ring-

dannede Hvirvellegemer med storre eller mindre Axehul;

hos andre {Dendroptychius) var dette endog saa lidet, at Rygslrængen

maa have været ligesaa tilbagetrængt som hos de nulevende

typiske Beenfiske, og saadanne Former synes da, trods deres

hiiie geologiske Alder, ikke at have staaet tilbage i Beenbygningens

Adskillige af d e gamle ar mfinne e Ga aoider havd e den saakald te - den-

drodonte. Bygning af Tæ det var et gjennemgaae de Kor-

fulde oplyst Polyptencs har den i al I-aid

iklie (Hu\ley og Pande \.

Jeg folger he Youns; Huxie y sig r derimod at .both th e c ntra

arclies of ti lumnaret oroughiy ed.

hvorved man a tænke paa et Forhold som det Yo jng be-

skriver hos X>^ndroptychh



Fuldkommenhed for Nutidens Polypteriner eller for dens Beenfiske

overhovedet.

Til disse ældgamle Cyclodipteriner slutter sig endnu en

devonisk Slægt, Phaneropleuron
, som kortelig kan charakteri-

seres som en rundskællet, armfinnet Ganoid, der istedenfor

Dipterinernes to langt bagtil rykkede Rygfinner havde een tem-

melig lang Rygfinne, der begyndte midt paa Ryggen og strakte

sig lige til Halefinnen*). Det er med andre Ord en Cyclo-

dipterin med enkelt Rygfinne, og det er maaskee ikke

engang nodvendigt at opstille en egen Familie for den, men den

har sin Interesse som nærmende sig noget til de nulevende arm-

finnede Ganoider i dette ene Punkt.

Ingen af de hidtil omtalte fossile arraflnnede Ganoider er

yngre end Kulforraationen. Der er allsaa her et stort og meget

mærkeligt Spring i Formernes geologiske Ordensfolge. Hvad

enten man bylder Nedstamningstheorien eller lader sig noie med

at erkjende en vis platjmæsig Sammenhæng i den Maade, hvor-

paa Formerne folge efter hinanden i Tiden, forbauses man ved

at see denne forlængst uddode og begravne Ganoidtypus træde

ligere Charakteristik af denne Slægt: »Formen langstrakt, bagtil lobende

ud i en fin Halespids. Hovedskalsknoglerne ere glatte, Skællene store,

tynde, taglagte, runde, med svag Antydning til Skulptur. Tænderne

Oiehulen langt fortil. (StrubepladerVj. Dugnnncnie bagved

Legemet, dannede af en lang, smal, spids, skællet Lap, ind-

fattet af en Bræmme af Finnestraaler.^
'

(Bryst' nner ube jendte).
'

Gat-

finnen kort og hoi. Halefinnen var vel udviklet paa den n dre, men kun
svagt paa den ovre Side af den ubetydeligt opad boi de 'Halespids

Rygslrængen var nogen. Ribbeen, Hvirvelbuer, ne og Straale-

bærere derimod fuldstændigt forbenede..

ulformationen
at være. Conchopoma gadiforme Kn. (Dyas, Leb ch) er en nu for ufuld-

tændigt kjendt til at der kan anvises den Plads i Systemet mcn nævnes
ler, da den synes at frembyde Analogier baade (cantherne og

fviger den imidlertid fra

dem begge. Sandsynliavis vil den repræsente lille Gruppe
af de armfinnede Ganoiders Række. Skulde de ti*^muligvis være identisk
med den endnu ubeskrevne ^Codacanthus Man,^eriAg... f a sanuue Sted



af Tifl. Tildeels udfyldes dette uhyre Tidsrum rigtignok af

Coelacanthernes hiiist mærkelige Familie, som ligeledes maa

optages blandt de rundskællede, armfinnede Ganoider og stil-

les nærmest ved Cyclodipterinerne, men i ovrigt ikke kan siges

i systematisk Henseende at danne det samme Bindeled mellem

disse og Polypterinerne, som i chronologisk. De ældste Coela-

eanther optraadte i Kulformationen; derefter findes de repræ-

senterede i Dyas, Trias, Jura og Kridtet, men hvert Sted kun

med faae Arter. Man har deelt dem i flere Slægter, hvilke

dog kun synes at kunne adskilles ved temmelig uvæsentlige Cha-

rakterer og maaskee kunde drages sammen under det fælles

Slægtsnavn Coelacanthus*) — saa fuldkommen eensartet er det

Præg, hvormed denne abnorme Fiskegruppe træder op gjennem

hele denne lange Række af Jordperioder**). De ydre Forhold, hvori

Coelacantherne (Fig. 9) ligne Dipterinerne og særligt Cyclodipteri-

afhandles Grændserne mellem Slægterne,

lige maae begrundes paa Skællenes og H(

paa om Finnestraaterne ere glatte eller tornede, aitsaa paa

meget underordnet Betydning; Undina vilde da (ifolge Huj

stillede Slægter ere:

1) Coelacanthus Ag. (Kulforra., Dyas, Trias).

2) Graphiurug Kn. (Trias).

3) Bolophagus Egert. (Lias).

4) Undina Miinst. (Jura).

5) Macropoma Ag. (Kridtf.K

6) Hoplopygus Ag. (Kulform.) er kun ufuldstændigt kjendt,

at hore herhid; denne Slægt skal udmærke sig ved at ha

e Chalk-forniation inclusive, the i



nerne, ere: 1) Skællene, der vare store, runde, taglagte, temmelig

tynde, men emaillerede og skulpterede*); 2) den dobbelte Ryg-

finne, der, ligesom Gatfinnen, havde en fremspringende skællet

Basaldeel; 3) at Bug- og Brystfinnerne ligesom hos Polypterm

dannedes af en kort, skællet Arm eller Skaft og en dettes yderste

Deel omgivende Finnebræmme; 4) Tilstedeværelsen af to store

Strubeplader med samtidig Mangel af de ovrige ægte Gjællehud-

straaler. — I Henseende til Finnernes Plads er der dog den

Afvigelse, at forste Rygfinne er rykket længere frem, undertiden

endog til tæt bagved Hovedet, og Bugfinnerne paa lignende

Maade flyttede hen midt under Bugen ligesom hos de fleste ab-

dominale Beenfiske og Ganoiderne af de to forste Rækker. —
Et Forhold, hvorved Coelacantherne derimod staae aldeles ene

mellem samtlige levende og uddode Fiske, er Halefinnens

eiendommelige Tredeling. Bagved de allerede omtalte uparrede

Finner (begge Rygfinnerne og Gatfinnen) findes der nemlig

endnu et stort Finneparti, som man ikke vilde tage i Betænkning

at betegne som Halefinnen, hvis der ikke herved var to mærke-

lige Omstændigheder, for. det forste, at denne (uægte) Halefinnes

Straaler ikke som ellers stode i umiddelbar Forbindelse med

Hvirveltornene, men der var mellem disse og hine indskudt en

Række af Straalebærere ligesom ellers i Rygfinnen og Gatfinnen;

og for det andel, at Rygstrængen fortsatte sig Iversigjennem denne

1

2>/«cropojna- Skællenes eiendommelige tætte Besætnins med Dentin-
torne, ligesom hos Nutidens Pandsermaller, er bekjendt af William-
so ns Undersogelser; den samme Besætning fandtes paa Gjællelaags-
benene, formodentlig ogsaa paa andre Knogler, f. Ex. Finnestraaierne.
Disse .Torne, paa Finnestraaierne omtales ogsaa i Beskrivelserne af

GrapMurus og Holophagus (i det mindste paa nogle af Finnerne), men skal

mangle hos Coelacanthus
; man tor dog vel neppe betvivle, at ogsaa denne

ydre Beklædning med Dentinpartikler vil vise sig at være temmelig ud-
bredt over bele Familien. De ophoiede Linier og Ribber paa den blottede
Dee af Skællene hos Solophagu. og Coelacanthu. (samt paa Hoved-

:o:;D:nt:::d::eb:";;
"^'^^ ^^? '--'-''^ ---^r7

vp 1 c
'^'^"^ "°* Macropo77ia og kunne vel betragtes som daniiedt

^ea en Sammenflydning af disse.
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(uægle) Haleflnne*) og dannede bagved den en egen lille Hale-

flnne, satamensat, synes det, alene af de umiddelbart fra Ryg-

strængsforlængelsen udgaaende korte Finnestraaler. I ovrigt var

Formen kort og plump; Hovedskalsknoglerne solide og emaille-

rede, i det mindste de, der ligge yderligt; Gjællelaag, Gjællebuer

og Skulderbue vare tilstede og forbenede. Rygraden stod deri-

ken Spor til Ringhvirvler eller Halvhvirvler , Hvirvcltornenes

Gafler (Buerne) ride paa den fuldkommen nogne Rygstræng,

i hvis Skede de uden Tvivl vare fæstede.**) En paafaldende

osteologjsk Eiendomraelighcd er det ogsaa, at hver af de to Ryg-

finner og Gatfinnen bares af en enkelt S traalebærer; forste

Rygfinnes var en temmelig bred, sammentrykt Beenplade, anden

Rygfinnes og Gatfinnens mere smækkre og gaffeldannede; ogsaa

Bækkenet synes at have havt en ret charakteristisk Form, som frem-

kom derved, at de to Bækkenbeen bagtil vare forenede ved en Tver-

green***). Endelig kan anmærkes, at alle lange Knogler (Finnestraa-

ler, Straalebærere, Hvirveltorne) synes at have været hule (o: kun

forbenene paa Overfladen) og Finnestraalerne leddede i Spidsen

(sjeldnere indtil nedimod deres Grund), men ikke kloftede ; den

forbenede Svommeblæret) er ligeledes en anatomisk Udmær-

*) At betegne denne «uægte Halefinne, som tredie Rygfinne og anden Gat-

flune er misligt, fordi de ere saa forskjellige fra de foran dem siddende

uparrede Finner, som jo aabenbart er homologe med Dipterinernes Gat-

og Rygfinner og' derigjennem med alle andre Fiskes. — Finnestraalernes

gafl'eldelte Grund omsluttede (hos Coelac, Holoph.) Spidsen af Straale-

bærerne, hvis modsatte Ende enten slnllede sig umiddelbart til Spidsen

af Hvirveltornene eller ligeledes omfattede disse med en gaffelformis

Deel (3IacropomaJ.

")Ifolge Wagner udsprang Ribbenene umiddelbart fra Rygslrængen

med et Hoved af Form som en Knap; ifolge Huxley manglede de

ganske eller vare i al Fald meget i

•lalleagtige« Bygning.

.dobbelte (



kelse, som bor fremhæves. Koprolithernes Form synes — ligesom

hos Megalichthys — at antyde Tilstedeværelsen af en Spiralfold i

Tyndtarmen. Tandforholdene synes ikke at have frembudt noget

videre mærkeligt*). — Hvor eiendomraeligt udpræget denne Familie

saaledes end er i mange Punkler, har den dog aabenbart sine

nærmeste Slægtninge blandt Cy c lod i p teri n er n e; disse er del

lige saa umuligt at fjerne fra Rhombodipterinerne; og saa-

ledes viser den synthetiske Methode os, at ogsaa Coelacanlherne

ere Ganoider, hvad den umiddelbare Sammenligning mellem dem

og Nutidens Ganoider ikke let skulde lært os; og vi have al

Grund til at antage, at de anatomiske Forhold, som ere de nu-

levende Ganoiders Fælleseie, men ikke kunne paavises hos de

fossile, f. Ex. en hoiere Udvikling af Hjernen og Hjertet (talrige

Klapper i Hjerlerorct), Synsnervernes Chiasraa osv. ikke vare

dem fremmede. Dog her taler allerede Theorien; Empirien kan

ikke gaae videre end til at constalere, at alle disse Former hore

Flvad her er fremsat om de tre Rækker^ hvori Ganoiderne

klove sig, og om disse Rækkers indbyrdes Sammenhæng og om-

trentlige Indhold, vil, haaber jeg, være en nogenlunde objektiv

Fremstilling af de Resultater, hvortil Videnskaben er naaet

gjennem de sidste 30 Aars talrige Bestræbelser for at oplyse

Fiskenes Fortidshistorie, og skjondt det ikke pieier at lonne sig

at forudsige noget om Videnskabens Fremtid, troer jeg dog, at

man tor betragte disse Resultaler som uomstodelige, som Viden-

skabens sikkre Eiendom; ere disse formeentlige Resultaler end

Hos Graphiunis vare Kjæberne væbnede med
hos Macropovia var de .store, kfgledannede elli

med mindre, Gane- og Piovbeneiie ligeledes tand

vorteagtige Tænder.- - Gfr Huxleys Monogra



ikke komne heelt til Gjennerabrud eller til fuldstændig Bevidst-

lied overall, turde der heri saa meget mere være Grund til at

meddele denne Udsigt over dem til Medlemmerne af denne For-

ening og Læserne af dens Tidsskrift. Derimod maa jeg indromme,

at naar jeg nu skal gjore Rede for de ikke ganske faae For-

mer, som man ellers pleier al være mere eller mindre enig

om ligeledes al optage blandt Ganoiderne, men til hvilke jeg i

det foregaaende ikke har taget noget Hensyn, fordi jeg ikke kan

erkjende dem for at være ægte Ganoider, befinder jeg mig paa

en mindre sikker Grund og er noget mere udsat for, at subjec-

live Synsmaader skulle gjore sig gjældende. Det er nemlig Former,

som den synthetiske Methode ikke formaaer at hægte noget-

steds til Ganoiderne, men hvilke det lildeels heller ikke er let

at knytte til paa noget andet Sted, og hos hvilke det dog ikke kan

nægtes, at der findes Et og Andet, som minder om Ganoiderne.

Her kunne da forskjellige Synsmaader komme lil Orde og nye

Opdagelser kunne aabenbare os Tilknytninger og fremkalde Op-

fattelser, om hvilke vi endnu ikke have nogen Anelse, men hvor-

ved vi ville komme til at see Tingene i et nyt Lys. Ligesom vi nu

erkjende Pycnodon terne, AspidorhyncherneogCoelacan-

therne for virkelige Ganoider (hvad man for faae Aar siden til-

deels med -god Grund betvivlede), fordi man nu har forfulgt de for-

bindende Traade, der knytte dem til de mere typiske Former, kan

del samme maaskee blive Tilfældet med en eller anden af de

Grupper, som vi nu ansee os forpligtede til at fornægte qua

Ganoider. Disse Former ere :

1) Lunge fiskene (Frolopteri^ Sirenoidei), hvilke flere For-

maliere i den senere Tid have stillet sammen med Ganoiderne,

medens de fleste dog i dem see en egen Underklasse

^f Fiskene (Dipnoi). Jeg seer ikke nogen Grund til nogen af

l'elene, men opfatter dem som en, rigtignok noget excep-

tionelt stillet. Familie af de physostoroe Beenfiske, der i det

naturlige System maa tænkes at have sin Plads saa nær ved



Ganoiderne og navnlig ved de cycloide Crossopteriner {Phanero-

pleuron) som muligt,*)

2) Om Storene (Acipenseres og Spatulariæ) gjælder omtrent

del samme; det er physostome Beenfiske, som faae deres Plads

nærmest ved Bruskfiskene, mellem disse og Ganoiderne, med

hvilke sidste de ere meget nær beslægtede, men med hvilke

3) Amia slutter sig heller ikke til nogen levende eller fossil Ga-

noid og kan derfor ikke med Foie indordnes mellem disse, skjondt

den i paafaldende mange anatomiske Enkeltheder, om end ikke

i nogen af stor morphologisk Betydning, slutter sig til dem ligesom

disse igjen til Bruskfiskene. Der er dog neppe mere Grund til at

gjore Amia til en Ganoid end (il at gjore Stiiren til en Bruskfisk

(Selachier). Dens Plads bliver forelobigt som en egen Familie

blandt Physostomi i Nærheden af Ganoiderne, mellem hvilke og de

typiske Beenfiske med Luftgang den lilveiebringer en Forbindelse.

Dens Udelukkelse fra Ganoiderne gjor iovrigt ikke nogen stor Foran-

dring i de fossile Fiskes Systematik, thi den tager kun med sig de

tertiære Arter af sin egen Slægt (de saakaldte Nolæus-, Cydurus- og

^Imiopm-Former). At man har stillet visse cycloide Jurafiske til

Amiderne, er aldeles vilkaarligt og ikke begrundet i, at man havde

paavist noget nærmere Slægtskab mellem dem og Amia. Denne

Slægts anatomiske Ganoide-Lighed kan derfor ikke paaberaabes

sora Motiv til at forudsætte den hos r/trissops, Leplolepis osv.,

hvilke der mangler enhver positiv Grund til at opfatte som Ganoider.

4) De tre uddode Familier af bliid- og bugfinnede Jurafiske,

') Ogsaa Hyrtl og tidligere Joh Muller (i hans forste Udsigt over Fislte-

systemet) opstillede Lu n ge fisken e simpeltvæk som Physostomer. Af

deres Forhold til de armOnnede Ganoider er en interessant Udvikling



som A.Wagner benævner Psiloplerygii (o: Leplolepides)^ Platyuri

(MegaluiH) og Caturi^ foreligger der som sagt ingen besteml Grund

til at ansee for Ganoider. Ved den syntheliske Methode kom-

mer man fra dem hverken over til Ganoiderne eller til Amia^ rtien

snarest til hvad Agassiz kaldte „Halecoiderne" 3: Lax, Sild,

Sildegedder osv. , og de ere derfor at betragte som de ældste

Former af typiske Physostomer. Mindst vil dette blive betviv-

let for den forstnævnte Gruppes Vedkommende (Thrissops og

leptolepis)^ som de Oesle nyere Forfattere, der have arbeidet i

dette Fag (Heckel, Wagner, Pietet) ere enige om at op-

fatte paa den antydede Maade; men staaer dette fast, da er

det efter min Mening ikke muligt, naar man lader sig lede af den

synthetiske Methodes naturlige Krav, at holde de andre Familier

borte derfra, saa noie slutte de sig sammen alle tre. Blandt

Ganoiderne volde de kun Forstyrrelse, her blandt Physostomerne

passe de derimod godt; hvorfor da længere boie sig for en vil-

kaarlig Doktrin, der trækker en Streg paa den geologiske Tidstavle

og dekreterer, at Beenfiskene (s.str.) ikke maae gaae ned under den,

alt hvad der er ældre skal være Ganoider? Det er sandt, at begge

de to sidstnævnte Grupper afvige fra de typiske Beenfiske og nærme

sig Lepidosteiderne ved at have Fulcralskæl paa Finnerandene,

Caturinerne tillige ved -at have en blivende Rygstræng med ,,Halv-

hvirvler« eller „Ringhvirvler« istedenfor de fuldt udviklede, timeglas-

dannede Fiskehvirvler, som optræde hos M egal urerne ogLepti

lepiderne, men neppe hos nogen s Ganoid.



lidelig en Charakleer Fulcralbosætningcn er, have vi seet i del fore-

gaaende, og ligeledes at Rygraden i enhver slorre Gruppe („Række")

optræder med de samme forskjellige Trin i Hvirveludviklingen;

det passer da meget godt, at der ogsaa blandt de ældste typiske

Beenfiske var nogle med blivende Rygs*ræng og hule Hvirvler.

At man overhovedet er nodt til at stille alle disse tre Grupper

paa det samme Sted i Systemet, vil fremgaae af nedenstaaende

Oversigt*), som viser, hvorledes de ledende Charakterer idelig

krydses. Og hvilket andetsted skulde dette da være end nederst

blandt Physoslomerne (s. sfr.*), nærmest ved Ganoiderne?

FlatyuH

{Meyalurl) ( Macrorhipis

,

' Æthalio

) Aurycormus og( overfore dem til Ganoiderne, kan m
i Liodesmus \ i al Fald ikke benytte Amia, rier il

I
r har nogen af Delene, som Bindeled;

^ ^ hvorhen saa med Megalurerne?)

nSelvfolge, at for at kunne skjelne saa bestemt mellem Juraf«

ns Ganoider og Beenfiske, er det nodvendlgt skarpt at kunne skjel

dens rundskællede og dens rudeskællede Former, hvilke m
siz's .Recherches. let kunde forledes til at troe vare forbund

siorre iviarned i dette Chaos og udredt de sammenblandede Slægter i

Thrissops micropodius Ag og Thr interniedins Munst. ere virkelige Gi

noider af Slægten Euthynotus , Pholidophorus gradlU Au- derimc
en Caturin (Liodesmvs). Eugnatkus chirotes (Lyme Regis). Phol
dophorm minor (Stonesfieid) . Pachychormus heterurus og latipenn

iLyme Regis! gaae formodentlig ligeledes alle ud af Ganoidernes Undei



thoderne(Fig.H) kan jeg henvise lil

tillet, hvad der taler for og imod at

eller til Selachierne, og skjondt denne

udmærkede Naturforsker (ligesom K n e r) kommer til det Resultat, at

de dog, naar alt kommer til alt, maaskee nærmest bor betragtes som

Ganoider, maa jeg lilstaae, at jeg mere og mere hælder til den

Anskuelse, at det vilde være heldigst at indrette en egen Afdeling

for dem i Bruskfiskenes store Underklasse.**) Jeg vil dog

kke her videre drofte dette Sporgsmaal, deels fordi jeg ikke har

noget nyt at sige derom, deels fordi det er af mindre Betydning med

Hensyn til den foreliggende Sag. Thi det ville Alle indromme,

: dog ikke ind

nærmest betragtes som uanoiaer, i

nogen af de tre tidligere omtalte Ho'

laae danne en egen, fjerde Gruppe i df

i ni ærerne oij Fleun
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Underorden. Om man skal opfatte dem som de meest brusk-

fiskeagtige Ganoider eller som de meest ganoidlignende Brusk-

fiske, har vel sin Betydning, saa snart man skal opstille et positivt

System, men er for Tanken ikke saa forskjelligt som det tager

sig ud i vore Oversigtstavler og Classificationer, med Hensyn til

en vis Grad plump Maade kunne gjengive det lovbundne i Na-

turens Mangfoldighed.

6) DesaakaldtePandser-Ganoider (Placodermer) (Fig.

12—14) betragter jeg nærmest som Former, til hvilke der, ligesom

til enkelte andre uddode Former, endnu ikke er paavist umiddelbare

Slægtninge enten i Nutiden eller i yngre Dannelser, hvis Affini-

tetsforhold allsaa endnu ikke ere paa det rene, og som derfor

endnu ikke kunne faae fast Fodfæste i Systemet, men maae

*) Brandt opstiller folgende Inddeling af disse Former, der da tillige kan

iCephalaspides fPteraspis, j.

Thyestes, TkyestaspisJ

.

Menaspides.

en iredie Gruppe af hans .Pandser-Giii
rene op Chondrosteus [Antaceopsides).

med Hensvn

dro8tei> o:



Forlemmer. (Kopi efter Pande
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figurere som „incertæ sedis«.«) Vel kan man drage Paral-

leler mellem dem og Storene eller Mallerne, men jeg maa dog

tilstaae, at jeg ikke finder nogen af disse Analogier meget slaaende.

Blandt de forskjellige Opfattelser, som kunde komme til Orde, vil

den, at de forholde sig til de ægte Ganoider omtrent som Pandser-

Malieme til de egentlige Maller, maaskee være den, som meest

vilde tiltale de fleste, saa meget mere som flere herhen horende

Slægter jo synes ligefrem at have Halen beklædt med Ganoid-

skæl {Peteraspis, Pterichthys^ Cephalaspis). Skulle de optages

blandt Ganoiderne, hvad det maa forbeholdes fremtidige Opda-

gelser at godtgjere, maae de i al Fald danne en egen (fjerde eller

femte) Hovedafdeling af disse, men jeg foretrækker at holde dem

udenfor indtil videre og at lade deres Plads være aldeles ubestemt

„usqve ad meliorem informationera".*)

-Jeg har nu, efter Evne, sogt at gjore Rede for, hvilke For-

mer der skulle henfores til Ganoiderne og hvilke ikke, hvilket

Oraraade denne Afdeling altsaa for Oiehlikket skal have, og hvor-

ledes den bor inddeles; der staaer tilbage ora muligt at delinere

den og nærmere at bestemme dens Plads i Systemet.

afGanoi denne formeentlig kun lyde saa-



istedenfor Gjæl I e h u d s traaler, og lalleagtige skællede

Der kan vistnok indvendes adskilligt mod denne Definilions

Form, men opfylder den end ikke alle onskelige Betingelser for

en god Deflnition, er den dog i al Fald i denne Henseende neppe

slettere end dem man tidligere har havt, og desuden ere de Til-

fælde kun faae, hvor den vil efterlade Tvivl. Jeg lænker herved

nærmest paa de yngre Pycnodonter, hvis Plads imidlertid be-

stemmes gjennem deres ældre, mere typisk ganoide Slægtninge.

— Hovedsagen er, at Systemets stiirre og mindre Grupper af-

grændses naturligt; om vi ere istand til at definere dem med

Menneskeværk, de naturlige Grupper derimod Naturens eget

Værk. Det gaaer ikke an at offre Indholdet (her Naturens

eget System) for Formen, — Jeg skal ogsaa indrorame, at den

ovenstaaende Deflnition indeholder Udtryk, som ikke ere u ra i d d e I
-

bart forstaaelige, men kun blive det gjennem en nærmere Ud^

vikling; man maa lige saa vel vide, hvad der skal forstaaes ved

„lalleagtige Finner«, „sammenhægtede" eller „sammenfalsede Skæl*,

som hvad der forstaaes ved „Luftgang", „Strubeplader« osv.,

men dette er kun en formel Indvending, da den kunde fjernes

ved al flette de behorige Bestemmelser af disse Begreber ind i

Definitionen. Det turde dog vel være rigtigere ikke derved at

gjore den længere og mere indviklet, men forudsætte, at enhver,

som har Brug for den, ogsaa kjender Skællene af en Lepidosleus

<^ller Gyrodus, Bryst- og Bugfinnerne af en Folypterus osv. — Man

vil see, at er end herved Begrebet „Ganoider" blevet snevrere og



• Fiskt'klassens systematiske Opstilling i

Beenfis

tgaiiLMPij

Acanthopteri']

LMst om til dem: Hoplopleuridæ . .

I s. Eleuthero-

«. Platyanmi

^. Plmrolepides . . .

Y- Pycnodontes veri .

c. Sturiones (inrl. Chondrogieus)

FraKulf.t.Kridtf.

Devot). Kulf.

Nulevende.

Mesolilliiske Dannelser: INeolith. Dannelser:

Tertiære Ninæirml''

(^^^^ :

skenes nyere Tid.

Phyaostomi Muil. samt Leptolepides, Megaluri, Caturi.
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mærke for hine Ire Familier, om vi end nok kunne afpæle en vis

Grændse omkring dem, snart ved et Forhold, snart ved et andel?

Maaskeel Om man gjiir det ene eller det andet, horer til deling,

som altid ville afhænge af el vist subjektivt Skjon eller af Analogien

med hvad man gjor i andre lignende Tilfælde, og hvorpaa der ikke

ligger saamegen Magt, naar blot den rette Opfattelse fasthol-

des; Sporgsmaalet er kun om denne paa denne eller paa hin Maade

faaer sit meest adæquate Udtryk, og derom kan der være for-

skjellige Meninger. Da Videnskaben dog rimeligvis i ethvert

Tilfælde vil have Brug for et Fælles-Udtryk for hine 3 „Familier«,

opfallede under Et, er det bedst dertil at benytte det velbe-

tjendle gamle Navn. Men selv om man skulde bestemme sig

lil reelt at ophæve Begrebel „Ganoider" — hvad dog ikke maa

opfattes som nærværende Forfatters personlige Mening — , vilde

delte dog være noget ganske andet end hvad Kner tænker

sig, naar han betragter Ganoiderne som Prototyperne lil de

meest forskjellige Fiskeformer og som blot forbundne ved et vist

antikt Fællespræg.

fbildniiiuer, som, efter udtrykkelige Tilskyndelser, der m

ngstegninger, som benyttedes ved Foredraget; videiiskalx

r dem selvfolgeligt ikke, skjondt jeg har bestræbt mig 1

lindre fortrolige Læser Tilegnelsen og Opfattelsen af Afiif

. der ville sætte sig selvstændigt ind i Sagen, i

sigt over den herhenhorende Lilteratur; den er

itændig
, men kun om enkelte af de opforte Ski

le siges, at deres Betydning for det her omhandle

inge Feil i Aarstallet, som det ikke altid er lykke
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videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i fijobenhayn.

1868. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 6 10.

Den tilbageskridende Metamorfose som normal Ud-

viklingsgang , nærmest med Hensyn til Tydningen af

Gymnospermernes Blomster.

\1
*ed den nyere Tids Undersogelser og navnlig ?ed Hoffmei-
sters fortrinlige Iagttagelser er det blevet godtgjort, at Gyrano-

spermerne med Hensyn til Æggenes og Stovkornenes Bygning

tJanne et mærkeligt Overgangsled mellem Blomsterplanternes

iioiere Afdelinger og Bladsporeplanterne. Herved er den Kloft

"dfyldt, som dannede en brat Adskillelse mellem Blomsterplanterne

"8 Sporeplanterne, Veien er banet, hvorpaa den sammenlignende

Aiorfologi kan fores fra de hoiere til de lavere Planters Ene-

"lærker, og mange gaadefulde Forhold i Sporeplanternes Forplanl-

'""gsorganer have allerede fundet deres Losning*). Men medens

mnospermerne adskille sig i Æggets Bygning fra de ovrige Blomster-

inter derved, at Frohviden dannes i Kimsækken forend Befrugtningen,

ved secundære Kimsække, som have stor Lighed med Bladspore-

iiternes Archegonier. Gentralcellen i Archegoniet svarer nemlig til

egentlige Corpusculum og Halsen til den af 4 Celler dannede Roset

'Pidsen af samme. Frohviden bliver saaledes Forkimens Æqvivalent,

hver Tvivl om Rigtigheden af



man saaledes, hvad Æggets indre Bygning angaaer, har faael

en fast Grundvold, hvorpaa der kan bygges videre, hersker der

endnu megen Usikkerhed og Tvivl med Hensyn til Tydningen

af Gymnospermhlomstens andre Dele. Hvad en Botaniker he-

tegner som Blomslersland, ansees af en anden for Blomst; de

nogne Æg tydes af Nogle som Frugtknuder med en hindeliis

Ægkjerne; Abietineernes Frugtblad er i den seneste Tid blevel

udlagt som to sammenvoxne Dækblade o. s. fr.

Nærværende Afhandling gaaer ud paa at vise, at Grunden,

hvorfor der endnu hersker saa slor Uenighed blandt Botanikerne

om Tydningen af Gymnospermernes Blomster er den, at man ikke

har havt Oie for og ikke erkjcndt, at der i det Hele hos disse

Planter gjor sig en anden Gang i Udviklingen gjeldcnde end hos

Blomsterplanterne i Almindelighed. Vi have nemlig her den lil-

bageskridende Metamorfose som normal Udviklingsgang. Hos de

fuldkomnere Blomsterplanter har Udviklingen Karakteren af en

fremadskridende Metamorfose. I de forskjellige Modilicalioner af

det samme Grundorgan eller i de forskjellige

en til den spirende Spore

de lidt forskjellig fra Fro-

iymnospermerne; den er kugleformet og træder kun meget

Her dannes nemlig altid en eller flere Celler i Stovkornene, som herved

vise en stor Tilnærmelse til Rhizocarpeernes og Selaginellernes Micro-

sporer. I disse dannes i Reglen frie Dottreceller, som ere Moderceller

til Spermatozoiderne , men hos SaMnia bliver Microsporen ved Celle-

deling til et Hercellet Antheridium, i hvis Celler Modercellerne til Sper-

a. Sahinia danner saaledes heri Overgang til Equi-

kvindelige Ucfrngtningsorganer, saa at Sporen paa



gjennem hvilke Planlen naaer sit Maal, Dannelsen af Frugthladene,

finder en bestemt FiJlgerække Sted; paa det vegetative Skud

træde de ufuldkoranere Ncdreblade frem i en lavere Region end

Liivhladene, og ligeledes tilhore paa Blomsterskuddet Bæger- og

Kronbladformationerne en lavere Region end de fuldkomnere

Stiivblade. Hos Fyrren og Cypressen derimod begynder Planten

med at danne fuldkomne Blade, men disse findes kun paa de

forstc Skud; senere hæve Bladene sig ikke over den rudimen-

tære Tilstand, som er karakteristisk for det unge Bladanlæg, de

blive skældannede. Hos den ufuldkomneste af alle Gymnosper-

merne, hos Cycas
,

gjor det samme Forhold sig gjeldende i

Blomstersku (Idel, og dette synker altid tilbage til den vegetative

Bladdannelse, eller Gjennemvoxningen, der ellers kun er kjendt som

individuel Afvigelse eller som Misdannelse, er her normal. Her

lios disse lavest stillede Blomsterplanter, som ogsaa ere de, der

først oplraadte paa Jorden, eller som af alle Blomsterplanter

lilhiire de ældste geologiske Formationer, gjores ligesom et For-

siig paa en hoiere Udvikling, men denne kunde ikke gjennera-

''»res, og netop herved faaer Udviklingen Karakteren af en til-

bageskridende Metamorfose. Denne kan imidlertid ogsaa gjore

sig gjeldende paa den Maade, at Planten slet ikke naaer op til

Dannelsen af de hoiere Bladformationer, idet Udviklingen af-

sluttes med de lavere. Det er netop et saadant Forhold, som

især er karakteristisk for Gymnosperraerne, men som hidtil er blevet

ganske upaaagtet. Cycadeerne naa nemlig ikke længere end til

Dannelsen af Dækbladformationen, og det samme er ogsaa Til-

•Ældet med Conifererne for Stovbladstandens Vedkommende. Hos

f<>rstnævnte optræde baade Æggene og Stovsækkene og hos sidst-

"ævnte Stovsækkene paa en Bladforraation, som ellers tilhorer de

vegetative Skud og paa disse indlager den overste Region. Bc-

frwgtningsorganerne ere her fremgaaede af en Omdannelse af

Dækbladene, og vi have hos disse Planter ikke Blomster i egenl-

'ig Forstand. Hos Bregnerne ere Ægkjernens og Stovsækkens

Æquivalentcr — Sporangiernc repræsentere paa en Gang baade



Ægkjerne og Stevsæk — rykkede ned paa en endnu lavere

stillet Bladformation, paa Lovbladene, saa at Gymnospermerne i

det nysbcrorte Forhold, som i saa mange andre Henseender,

danne et Overgangsled mellem Blomsterplanterne og Sporeplan-

Den Opgave, jeg her har stillet mig, er altsaa at vise, at

den tilbageskridende Metamorfose, der sædvanlig kun antages al

have Betydning som individuel Afvigelse eller som Misdannelse,

hos en stor Afdeling af Planteriget er den normale Udviklings-

gang. Det skal her godtgjores, at det er som et Udtryk heraf

at Stovbladstanden hos Conifererne hverken er en Blomst, som

Nogle. mene, eller en Blomsterstand, som Andre antage, men at

vi her have et Forhold sui generis, og at det samme gjelder

baade med Hensyn til de mandlige og de kvindelige Befrugt-

ningsorganer hos Cycadeerne. Det vil imidlertid være nijdven-

digt her at tage sit Udgangspunkt fra Coniferernes Hunblomster.
Jeg har derfor i en tidligere Afhandling*) sogt for disses Ved-

kommende at bringe de nodvendige Forudsætninger tilveie; men

i de siden den Tid forlobne Aar er der blevet fremsat andre

Tydninger af Hunblomsterne**). Det vil derfor være nodvendigt

forst at prove disse Tydningers Værd. Bevisfiirelsen vil dernæst

kræve en nærmere Bestemmelse af Dækbladenes morfologiske

Forhold, som man ikke hidtil har skjenket tilborlig Opmærk-

somhed, og ligeledes maa her forudskikkes en Udvikling af For-

holdet mellem den fremadskridende og den lilbageskridende Me-

tamorfose, saa at nærværende Afhandling vil komme til at bestaa

af folgendc 4 Afsnit: 1) om de i den senere Tid af Sachs og

Eichlerfremsalte Tydninger af Gymnospermernos Blomster, 2) onV

Dækbladenes morfologiske Forhold, 3) om Forholdet mellem den

*) .Bidrag til Naaletræ«

Meddel, for 1864.



emadskridende ug deii tilbageskridcnde Metamorfose og 4) um

ydnitigeri af Gymiiosperraernes Blomster i Overensstemmelse

led de i de foregaaende Afsnit vundne Forudsætninger.

Tid af Sachs og Eichler fremsatte Tydninger

Da det i nærværende Afsnit fornemmelig kommer an paa

ii iiiidersoge, hvorvidt de i den nyere Tid fremsatte Tydninger

-,'ive Anledning til at fravige den Opfattelse af Gymnospermernes

lliiiihlomster, hvortil jeg ved Iagttagelser over disses Udviklings-

-oiie og over Misdannelser var kommen, vil det her være nod-

i ligt at tilbagekalde i Erindringen Resultaterne af mine tid-

- 10 Undersogelser. De vare folgende:

1) Den Anskuelse, som flere af den nyere Tids Botanikere

fiave sogt at gjore gjeldende, at den Ægkjernen omsluttende

Hinde skulde være en Frugtknude, er urigtig, da den slaaer i

Modstrid med disse Organers Udviklingshistorie. Vi have altsaa

lier virkelig nogne Æg, saaledes som det forst er blevet erkjendt

af R. Brown.

2) Hos Abietineerne repræsenteres Hunblomsten ved et

aabcnt Fruglblad med to nedadvendte Æg, der fremkommer i

Hjornel af Dækskællet som en Knop og underliden ogsaa (ved

Misdannelser) antager Karakteren af et Skud. Frugtbladel

' Kogleskællet) er dannet ved en Sammenvoxning af to Blade,

som svare til de to yderste Skæl i Knoppen (Knopkimskællene).

De to smaa Tænder, som ofte sees i Spidsen af Frugtbladenc,

'"tyde disses oprindelige Sammensætning.

3) Hos Cupressineerne mangle Frugtbladene, og Blom-

nic repræsenteres alene af nogne, rette Æg. Disse udgaa op-

ieiig fraAxen i Hjornet af Dækskæl, men hos de fleste Slægter

nrne de i et senere Stadium ved en Forskydning til at sidde paa



Dækskællene. Denne Forskydning i Forbindelse med den Omdan-

nelse, som Dækskællene snart undergaa — svarende lil den, som

altid tinder Sted med skjolddannede Blade — har gjort, at

man uden Foie har antaget, at Kogleskællet var dannet af el

med et Fruglblad sammenvoxel Dækskæl. Den hele Samling af

Æg hos Cypressen og andre Slægter maa allsaa opfattes som en

sammentrængt Blomsterstand, og hvert Æg svarer til en Blomst,

men selv i denne sin ufuldkomneste Form har Blomsten dog

Karakteren af et Skud, da Ægget opstaaer som en Knop i

Hjornet af et Blad.

Vi skulle begynde med at gjennemgaa Sachs's Tydning af

Gymnospermernes Hunblomst og anse det for rigtigst ordret at

aftrykke de vigtigste Steder i hans Skrift, hvor han yttrer sig

herom. Det hedder saaledes S. 425 : „Der Bau der weiblichen

Bliithe ist noch vieifach zweifelhaft und jedenfalls bei verscbie-

denen Ablheilungen wenigstens auserlich sehr verschieden; im

mehrere oft zahlreiche Blattgebilde tragt. Die Samenknospen

sind scheinbar an dieser Axe terminal oder scheinbar axel-

standig oder einem scheinbar axillaren Trager aufgeselzt:

waren sie wirklich terminal oder wirklich axiliar, so musste

man sie fur metamorfosirte Sprosse halten, eine Annahme, die

deshalb sehr unwahrscheinlich ist, weil die Samenknospen der

nahe verwandten Cycadeen entschiedene Blattgebilde (Fiederbialt-

chen der Carpelle) sind, und weil auch bei der Mehrzahl der

Angiospermen die Blattnatur der Sammenknospe ganz ausser

Aweifel steht; es ist nun aber nicht anzunehmen, dass in eincni

-so uberaus wichtigen morphologischen Verhaltniss innerhalb der

Phanerogamen eine wesentliche Verschiedenheit obwallen soHte:

ioh kann mich daher den Ansichten Eic h 1 ers (Flora 1863 S. 532)

nicht anschliessen, glaube vielmehr, dass man einstweilen, bis

ganz bestimmte Gegenhcweisse aus der Entwickelungsgeschichte

und aus Missbildungen vorliegen, die Analogie feslhallcn und

auch hier die Blattnatur der Samenknospen ptovisorisch annehmen

muss. Die Zweifel uber die wahre Slellung der Samenknospen



auch zu Zweifeln uber das, was man hier Garpell

vortritt." Nærmest med Hensyn til Cupressineerne siges der

fremdeles (S. 426): „Ob diese Samenknospen wirklich axelstan-

dig sind, oder, was wahrscheinlicher ist, der Blatlbasis ange-

iioren, muss die Entwickelungsgeschichte noch zeigen." — Den

ærede Forfatters Tydning lider, for det forste af den Feil,

at den ikke er slottet paa nogen Iagttagelse, hverken af ham

selv eller af nogen anden. Sporgsmaalet er her: udgaa Æggene

hos Cupressineerne oprindelig fra Axen, eller ere de fra forste

Færd fæstede til Grunden af Dækbladene, som altsaa i delle Til-

fælde maalte betragtes som Frugtblade. -Raadtore vi os da med

Naturen for at komme paa det Rene hermed, ville vi Qnde, at

det „scheinbare" gaaer i den modsatte Retning af d«n, som

Sachs antager. Æggene ere nemlig i Virkeligheden axe- og

hjornestillede, men have kun tilsyneladende deres Udspring fra

Dækbladene. Delte har jeg tilstrækkelig oplyst i min tidligere

Afhandling, og jeg skal her indskrænke mig til at henvise til de

Figurer, jeg har givet tiL Oplysning om Udviklingshistorien af

Hunraklen hos Cryptomeria japonica og navnlig om Æggenes For-

hold til Dækbladene.. Hos denne Plante sidder Hunraklen i

Knden af en lille ludende Gren, og den er i sin Form ikke

meget forskjellig fra et vegetativt Skud, kun er Axen mere sam-

lige Blade (Fig. 1 A, C). Et Længdesnit gjennem den ganske

unge Rakle viser tydeligt nok, at Æggene udgaa fra Axen (C).

Man kan bortskære Dækbladene lige til Grunden uden i ringeste

Maade at berore Æggene (E). Det er imidlertid ikke blot mine

egne Iagttagelser, som Sachs ikke har kjendt, der have fort til

delte Resultat, men denne Stilling af Æggene bekræftes ved alle

"yere Undersogelser (af Sch a cht *), Baillon**), Eichler o. fl.)



n Hnnraklc i

ig til Dækskællcnc {h).
' "" "

t ganske unpt DækskæJ (m), i Hjornet af hvilkel sidde I

re Æg, slærkerc forstorrede; m betegner det Sted, hvo



over Gymnosperraernes Udviklingshistorie, og den er især meget

lydelig anskueliggjort ved Baillons smukke Figurer (I. c. PI. II.

f. 1, 17, 18).

En anden væsentlig Feil i Sachs's Bevislorelse er den, at

han gaaer ud fra en urigtig Forudsætning med Hensyn til Æg-

genes morfologiske Natur i Almindelighed, naar han siger, at

Æggenes Bladnatur hos Flertallet af Blomsterplanterne er sal

udenfor al Tvivl. Det er netop det omvendte, af hvad der finder

Sted. Alle mere omhyggelige Undersogelser over Æggenes mor-

fologiske Natur lede til det Resultat, at Ægget er en Knop, et

Skud. Rigtigheden af denne Opfattelse freragaaer især af Cas-

parys særdeles grundige Behandling af dette vanskelige Sporgs-

maal. Allerede Brongniart havde af en Misdannelse hos Tri-

foiium repens sogt at godtgjore Æggenes Skudnatur, og det er

den samme Misdannelse, som Caspary har underkastet den

omhyggeligste Undersogelse. Frugtknuden viser sig i denne Mis-

dannelse (Fig. 2) som et aabent Blad (A c), og paa Bladrandene

optræde i Æggenes Sted Smaablade (A /!?).. Ved en overfladisk

Betragtning kunde man saaledes let ledes til den Slutning, al

Ægget er et omdannet Smaablad, men en nærmere Undersogelse

viser, at det ikke forholder sig saaledes. De overste Æg paa

'rugtbladet ere ofte kun lidet omdannede (Aa), medens de ne-

Itiste ere mere eller mindre bladagtige (A /?). Paa disse sees

'«(, at Æggets Kjerne opstaaer som en Adventivknop (B k, C k),

- it Hinderne, saavel Indrehinden (i) som Ydrehinden (h),

iiies ved Udkrængninger af Smaabladet. Af denne Misdannelse

' man berettiget til at drage den Slutning, at Æggets væsentlige

'*cl, Kjernen, opstaaer som en Nydannelse, en Knop, paa Smaa-

hladet, og at dettes nederste Del er morfologisk Æquivalent til

Froslrengen, medens den overste Del svarer til Æghinderne. Vi

tomme saaledes, hvad Æggets almindelige morfologiske Forhold

3»gaaer, til en Forudsætning, som gaaer ganske i modsat Rct-

»'ng af den, bvorpaa Sachs har bygget. Vor Slutning er der-

for ogsaa ganske den modsatte. Den lyder nemlig saaledes:



e (efter Ca

de bedste Undersogelser over Æggenes morfologiske Naliir

de hoiere Blomsterplanter have lort til det Resultat, at Æ
maa betragtes som en Knop, et Skud, og denne Opfattelse fn

en smuk Bestyrkning ved Cupressineernes Æg; Ihi ogsaa h«

deres ufuldkomneste Form, vedligeholde Æggene en umiskjenc

Skudnatur.

Vi se saaledes, at baade Udviklingshistorien og Analo

med de luidkomnere Blomsterplanters Æg tale imod Sa(

Æggene udgaa hos Cupressineerne ikke fra Dækskællents Gn



men fra Axen i Hjornet af disse, og vi have allsaa her en

Blomsterstand, ikke en Blomst.

Vi folge fremdeles Sachs videre i hans Tydning af andre

Coniferer og komme forst til Taxineertie, hvorom der siges: „Boi

Taxus tragt die weibiiche Bliithenaxe unlen zahireiche schrauhig

gesteilte Schiippeiiblatter und endigt scheinbar in die Sameii-

dem Umsland , dass man ziiweilen auch seitliche, aber klcinero

Samenknospen lindel; demnach konnte die Stellung der termi-

nalen Samenknospe auch nur scheinbar seyn, sie konnte glcich

jenen dem nachsten Blatt angehoren". Altsaa ogsaa her skal

Æggenes Stilling i Virkeligheden være en anden end den, som

d Dækskæl. h Æggets Hinde, k Kjerncn.

»len tilsyneladende er. Et Længdesnit gjennem en 7'axu*-Blomsl

(Pig. 3) viser imidlertid en saa umiddelbar Overgang af Axen i

Æggets Kjerne, at det ganske vist er med god Foie, al alle

Botanikere ere enige om at tillægge denne Plante endeslillede

•Eg. Det er desuden ikke let at fatte Meningen af den Slutning,

;»l fordi der undertiden forekommer Hjorneknopper, derfor skulde

Kndeknoppen kun „scheinbar" være endestillet. Der er jo nitel

almindeligere i Planteriget, end at der paa samme Skud foruden

Endeknoppen ogsaa findes Hjorneknopper. — i

ledes ikke at have anfort nogetsorahelst, der 1.
Ægget



hos Taxen skulde være en Bladdannelse, meget !

'faxen at være blandt de Planler, som cre mest s

bevise Æggets Axenatur.

gende Maade: „Am racisten gehen wohl die Ansichten uber die

Stcllung der Samenknospen bei den Abietineen aus einander. An

der Axe des weiblichcn Zapfens stehen in spiraliger Stellung

zahlreichc kleine Blåttcr, die man gewohnlich als Deckblåtler be-

zeichnet; scheinbar in der Axel eines jeden derselben entspringl

eine breite, dicke, spiiter vcrboizcnde schuppenformige Excrescenz,

an deren Grunde rcchts und links zwei Samenknospen entslehen,

ihre Micropyle der Axe des Zapfens zukehrend; diese Trag,er der

Samenknospen werden von vielen Botanikern Carpelle genannt

und zugleich als axelstaiidig bezeichnet, vvas sich offenbar wie-

derspricht, da ein Carpell (Blalt) nicht in der Axel eines anderen

Blaltes stehen kann. Die Natur dieses Gebildes (der saamen-

tragenden Schuppe) ist es nun, die hier zweifelhaft ist. Nach

Braun und Ca sp ar y wiire die samentragende Schuppe entslanden

durch Verwachsung zweier, an einem sonsl verkummernden Axel-

spross inserirter Blatter. Die Ansicht setzt zunachst voraus, dass

die Schuppe ein axillares Gebilde sei: dagegen ist nun aber zu

bemerken, dass sie (bei Abies pectinata) gleich bei ihrem ersten

Erscheinen nicht axillar ist, sondern als ein Protuberayz des

sogen. Deckblatles auftritt; dieses Vcrhalten ist sehr deutlich.

Aus dieser Protuberanz sprossen spater die Samenknospen her-

vor. Ich bin daher geneigt, die samentragende Schuppe weder

fur ein Blalt, noch fur ein Zweig, sondern einfach fur eine Ex-

crescenz des sogen. Deckblatles zu halten, dieses letztere warc

sonst das eigentliche Carpell und die Schuppe weiter nicht, als

eine machtig entwickelte Placenta; in diesem Falle aber ist die

Axe des Zapfens eine blosse Bliithenaxe, der Zapfen selbst nicht

eine Inflorescenz, sondern eine einfachc Bliithe, die nach dem

cinfachen Plan der mannlichen Abietincer

Medens der er nogle Botanikere,



Stovbladstand som en Biorast, have hidtil alle, som have gjort

disse Planter til Gjenstand for Undersogelse, været enige om at

hetragte Koglen som en Blomsterstand. Det er saalcdes forste

Oang, at den originale Anskuelse fremsættes, at ogsaa Koglen

skulde være en Blomst. Til Gunst for denne Opfattelse anfores

to Grunde, af hvilke den ene er den, at hvis Koglen tydes som

en Blomsterstand, da have vi et Blad i Hjornet af et andet Blad

(Frugtbladet i Hjornet af Dækbladet), men delte vilde stride

mod en af Morfologiens Fundamentalsætninger, og den anden

Grund er den, al Sachs mener hos Ædelgranen at have seet

Kogleskællet skyde frem fra Dækbladet og altsaa tilhore dette,

der folgelig maatte blive det egentlige Fruglblad. Hvad den

forste Grund angaaer, der allerede tidligere er bleven anftirt af

Schleiden til Gunst for Kogleskællets Axenatur, da er del

vistnok fuldkommen rigligt, at et Blad ikke kan opstaa i Hjornet

af et andet Blad, forsaavidt begge disse Blade udgaa fra samme

Axe. Men jeg har allerede i min tidligere Afhandling vist, al

noget sligt heller ikke Onder Sted her, idet nemlig Dækskællet og

Kogleskællet tilhore forskjellige Axer. Baade Udviklingshistorien

og meget oplysende Misdannelser vise, at Kogleskællet opstaaer

som en Knop i Hjornet af Dækskællet, og at vi altsaa her have

et Skud, hvis Axedel er saa stærkt reduceret, at den i Regelen

itke iagttages. Den anden Grund, hvorpaa Sachs stoller sin

Opfattelse af Koglen, vilde, forsaavidt den er bygget paa en lagt-

l-igelse, være af storre Betydning, hvis denne Iagttagelse var

rigtig. Al den ikke er det, derom har en omhyggelig Under-

sogelse af Ædelgrankoglens Udvikling overbevist mig. Denne

Kogle anlægges allerede om Efteraaret og ligger skjult om Vinteren

i de store Knopper, som indtage Oversiden af de hiiiere stillede

Grene (Fig. 6 S. 102). Naar Koglen beroves sit meget forsvarlige

•^æUe, dannet af talrige tætpakkede og sammenklæbende Knop-

skæl, viser den sig som et lille, ovalt, gront, kun 2 Linier langt

I^egeme (Fig. 4 A). Den bestaaer af en Axe, som er tæt beklædt

med de rudimentære Dækskæl, og af disse er alene den liverste



af den ovorste Del af samme Kogle, d, d', d^ Dækska-i. v Va-Mspid^en

forstc Anlæg til Kogleskælict (c).

Spidse anlagt. Ved el Længdesnit overbeviser man sig om, at

her allerede findes Anlæg til Frugtbladene (B). Kun i Hjornet

af de alleryngste Dækblade (d), som sidde nærmest Væxtspidsen

(v), sees endnu ikke noget Spor til Frugtbladene, men ved de

nærmest folgende Dækblade (d^) viser det forste Anlæg til Frugl-

bladet sig som en lille Knude, der udgaaer fra Axen,

altsaa som en Knop. Denne Frnglbladets oprindelige Stil-

ling i Hjiirnet af Dækbladet forandres imidlertid snart. Her

linder nemlig en Forskydning Sted, og herved kommer det til

al se ud, som om Frugtbladet udgik fra Grunden af Dækbladet.

Sachs synes saaledes at have overseet Fruglbladcncs tidligste

Stadium, og af den hurtig indtrædende Forandring i deres op

rindelige Stilling er han bleven ledet til den ovenfor angivne

Tydning. Til Bestyrkning for Rigligheden af min Iagttagelse skal

jeg anfore Schachts Undersogelse over samme Emne*), og da

jeg oftere i den folgende Fremstilling vil komme tit al henvise

hertil, gjengives den her med hans egne Ord:

) Bciirage zur Anatomie und Physiologie der Gewåchsc. S. 192.



„Die Knospe des weiblichen Bliitli nslandes oder die Zapfen-

knospe der Tanne ist, wenn sich der weibliche Zweig im Fruli-

jalir entfaltet, bereits mit unbewaffneten Augen sichlbar, als

Heines Warzchen iiegt dieselbe vereinsamf in der Acbsel einer

Nadel an der obern Seite des jungen Zweiges ; sie entstand mit

dieser Nadel schon im Herbst. Im Fruhjahr macht auch diese

Knospe zuerst ihre Knospenschuppen; um die Mitte des Juli,

wo sie als braungefarbtes, vereinzelt auftretendes Warzchen an

der Oberseite des Zweiges deutlich hervortritl, ist sie auf einem

Langsschnilt anatomisch von der Blaltknospe und der Knospe der

miinlichen Bluthe, die mit ihr im gleichen Alter stchen, nicht zii

unterscheiden; es ist auch hier ein Vegetationskegel vorhanden,

den Knospenschuppen in grosser Zahl nmhiillen. Sobald in den

hciden anderen Kospenarten der Anlage zum Trieb oder zur

manlichen Bliilhe cntsteht, bildet sich auch in der Zapfenknospe

die Anlage zum Zapfen. Die erste Anlage einer mannlichen

Bliilhe und eines Zapfens sind anatomisch vom Laublrieb nichi

2u unterscheiden. Jn allen drei Fallen entstehen, indem sich der

Vegetationskegel erhebl, unter demselben junge Blatter. Bei der

Aolage zum neuen Triebe werden dieselben als Nadeln ausgebildet,

liei der Anlage zur mannlichen BlQthe entwiekeln sich dieselben zu

Anlheren und bei der Zapfenanlage endlich werden diese Bliitter

2" Slutzbliittern fiir die Samenschuppen. In der Achsel eines

jeden solchen Blattes entsleht hier niimlich eine Knospe, die zur

Samenschuppe wird. Das Auftrelen dieser Knospe in den Ach-

seln aller Blatter unterscheidet sofort die Zapfenanlage von der

Anlage zum neuen Trieb oder zur mannlichen Bluthe. An der

Anlage zum neuen Trieb entstehen dagegen nur in der Achsel

einiger Blatter, deren Lage iiberdies eine ganz bestimmle isl,

'^nospen, die nicht zu Samenschuppen, sondern im folgenden

J.ihr entweder zur Anlage der Blatlknospe oder zu einer der

'^eiden Bluthenknospen werden.« „Die Zapfenanlage glich bis

^111- Mitte des September noch vollkommen der Anlage zum neuen

Triebe; Mitte Oclober waren dagegen die Blatter der Zapfen-



anlage elwas weiter von einander geriickt; in der Achsel eines

jeden Blaltes zeigte sich jetzt ein rundes aus sehr jungen Zellen

bestehendes Warzchen als Anlage der Achselknospe welche zur

Samenschuppe wird.« „Jetzt iiberwintert die weibliche

Knospe; die Zapfenanlage veriindert sich nicht mehr wie wir

diese ina October verlassen , finden wir sie zu Anfang Mai des

folgenden Jahres wieder."

Schacht har altsaa ogsaa seet, at Frugtbladet opstaaer som

en Knop i Hjornet af Dækskællet — „som en rund Vorte«. Det

er dog kun, naar Frugtbladet sees fra Siden, al det viser sig

saaledes; seet forfra gjor det snarere Indtrykket af to kugle-

formede Vorter, som ere saramenvoxne. Denne Frugtbladets op-

rindelige Form stemmi

Misdannelserne have

I den Antagelse, I

ig at Frugtbladet svarer til to

sammenvoxne Blade*). Schacht har ikke særlig omtalt den

Forandring, som det unge Frugtblad undergaaer i sin Stilling i

Forhold til Dækbladet, men af den Figur, som han har givet af

et Længdesnit gjennem den unge Kogle og som her gjengives

(Fig. 5), sees det, at ogsaa ifolge hans Iagttagelse Knoppen, som

danner Frugtbladet, i den overste Del af Koglen er fæstet paa

Axen, men meget snart voxer sammen med Dækbladets Grund.

Vi komme saaledes til det Resultat, at Sachs's Tydning af

Abielineernes Kogle som en Blomst er bygget paa en urigtig

Iagttagelse, og at der altsaa ikke er nogen Grund til al fravige

den gængse Opfattelse af Koglen som en Blomsterstand.
Der slaaer endnu tilbage at gjennemgaa Sachs's Udtalelser

om Stillingen af Blomsterne hos forskjellige Gymnospermer. Vi

stulle se, at den ærede Forfatter har gjort sig skyldig i flere

urigtige Angivelser, og at han aldeles ikke har lagt Vægt paa

saadanne Forhold i Stillingen, som netop for disse Planters Ved-

særlig Betydning, og som, naar de opfattes
kommende



»•'gligt og sees i Forbindelse med Stillingen af Blomsterne hos

de fuldkomnere Planter, tillige have almindelig morfologisk In-

Efteral have givel en i det Hele riglig Beskrivelse af Hun-

planten hos Cycas — vi lægge for Oieblikkct ikke nogen Vægt

paa, at den hele Samling af ægbærende Blade betegnes som en

Blomst, hvad den, som vi i det Folgende skulle se, ikke er —
sluttes der saaledes:

,Die Bliithenaxe, die hier zugleich die Axe des Haupl-

stammes ist, endigt ihr Wathslhum bei Cycas aber nicht nach

der Production der Carpelle, sondern sic niraml ihr vegetatives



Wachsthum wieder auf, es entsteht im Centrum der Bliithe wieder

eine von Schuppen umhiillte Laubknospe; die Durchwachsung

komt, ist bei der weiblichen Cycas also normal. Es ist fraglich,

ob dies auch bei der mannlichen von Cycas stattfindet.«

Allerede Rhede har meget rigtigt beskrevet og afbildet

Forholdet mellem Han- og Hunplanten hos Cycas (Hort. malab.

1. 17. 20 f. o.), og han har vist. at Stovbladene i Modsætning

til de ægbærende Blade sidde paa en hjornestillet, i sin Væxt

begrændset Biaxe og danne en stor koglelignende affaldende Stov-

bladstand. Hanplanten af Cycas blomstrer stadig i flere af de

let Adgang til at overbevise sig om Rigtigheden af R hed es Be-

skrivelse, som ogsaa er bleven bestyrket af alle de Forfattere,

der have behandlet Cycadeerne (saaledes ogsaa senest af De

C and ol le i Prodrom. syst. nat. V. 16 S. 235). Det maa derfor

ansees for afgjort, al Hun- og Hanplanten hos Cycas i Stillingen

af deres Befrugtningsorganer, deres Forhold til Hovedaxen o. s. v.,

ere meget forskjellige, og det er vanskeligt at forstaa, hvorledes

Sachs trods de haandgribeligste Kjendsgjerninger har kunnet

Stillingen af Blomsterne hos Conifererne omtales af Sachs

paa folgende Maade:

„Die Bliithen der Coniferen sind immer diclinisch; entweder

monocisch, wie bei den Abietineen, oder diocisch, wie bei Taxw,

Salisburia, Juniperus. Sie sind niemals am Hauptstamm terminal,

wie bei den Cycadeen, selbst die grosseren verholzenden Zweige

Iragen selten terminale Bliithen, diese erscheinen vielmehr an

kleinen Laubsprossen letzter Ordnung terminal oder an grosseren

Laubsprossen hoherer Ordnung axillar. Bei Thuia z. B. treten

mannliche und weibliche Bliithen am Scheitel kleiner, kurzer

Laubsprosse auf, bei Taxus und Junipt

,en in aen Laubblattaxeln grosserer Sprosse; gewohnlich

mannlichen viel zahlreicher als die ^



beide auf der Unterseite der Sprosse hoherer

Ordnung am Gipfel hoher Baume, beide in den Axeln von Laub-

hliittern, die weiblichen einzeln an einera Spross, die månnlichen

zii vielen; bei Picea isl die weibliche Bluthe terminal an einera

liingeren Laubspross; die Bliithen von Pinus treten an Stelle der

kleinen Laubzweige (Blatterbuschel) in den Axeln der Nieder-

Idiitter fortwachsender Holztriebe auf, die månnlichen meist zahl-

icich, die weiblichen gewohnlicher einzeln, in abnormen Fallen

gleich jenen gehauft, und zuweilen wachst die Bluthenaxe vege-

lativ weiter, einen durchwachsenden Zapfen bildend."

Vi skulle forst se, hvilke Feil her findes i Beskrivelsen af

Stillingen og dernæst angive de væsentlige Forhold, som slet

ikke ere tagne i Betragtning. Det er saaledes urigtigt, naar der

siges, at baade Koglerne og Stovbladstandene hos Ædelgranen

sidde paa Undersiden af Grenene. Koglerne sidde altid paa

Oversiden, og denne Stilling er saa gjennemgaaende hos alle

Ædelgranarterne og saa constant, at den med Rette oplages

blandt Slægtskaraktererne i Modsætning til Rodgranslægten, Picea.

Denne Stilling staaer nemlig i Forbindelse med Kogleskællenes

lose Tilhæftning til Axen ; hvis Koglerne vare hængende, vilde

Skællene let falde af forend Fromodningen, hvorfor ogsaa Skæl-

lene paa de hængende Rodgrankogler ere voxede saa fast til

Axen, at de ikke kunne losrives. Herved betinges ogsaa en

meget god habituel Karakter for Ædelgranerne, som i Frastand

kunne kjendes paa deres oprette Kogler og, naar Skællene ere

faldne af, paa de blivende Kogleaxer (Fig. 6). Det er hellerikke

figtigt, naar der siges, al Koglerne sidde enlige paa Skuddet.

Ædelgranen har i Reglen to Kogler paa hvert Skud. Ligesaalidt

er Modsætningen mellem Koglernes og Stovbladstandenes For-

hold angivet paa rette Maade. Medens nemlig Stovbladstandene

tlannes af sraaa kugleformede Knopper, som sidde i stor Mængde

hele Skuddet rundt, komme Koglerne frem af ægformede Knopper,

der ere 5 6 Gange saa store, og som kun i ringe Antal — vi

have seet i Regefen to - indtage Overfladen af Skuddene (Fig.6 &*).



f sin naturlige S torrelse. Paa hver af de t(

store Knopper [h, k). hvori Kogleanlægene

Koglerne, mede.IS SkælJ.ene ere ;jffaldne.

Hos Fyrren findes der, som bekjendt, to Slags vegetative

Grene, der ere meget forskjellige baade i Bygning, Udvikling og

Slilling. Aarsskuddene danne nemlig i hele deres Længde i

Hjornet af de sraaa rudimentære Blade smaa Knopper, der

imod Regelen skyde ud samme Aar som meget smaa kort-

varige Dverggrene med knippestillede Blade (Fig. 7). 1 Enden

af Aarsskuddene derimod fremkomme meget store Knopper, til-

syneladende stillede i en Krands omkring Endeknoppen: disse

Knopper overvintre og danne det folgende Aar de lange Side

skud med rudimentære Blade, altsaa egentlige Grene, hvorved

de for Fyrren saa karaklerisliske Grenetager, adskilte fra hin-

anden ved nogne Mellemrum, fremkomme. Her gjiir sig nu hos

Fyrren det mærkelige Forhold gjeldende, at Koglernes og Stov-



Fil? 7. bladstandenes Stilling er noie

'å^.--c knyttet til denne eiendommelige

''.™^'^ Fordeling af de vegetative Grene.

^K^' Stovbladslandene opstaa nemlig

s^m' ligesom Dverggrenene af meget

mm smaa Knopper, der udvikles

wmi samme Aar, som de komme frem,

w og indtage hele den midterste

M
Del af Aarsskuddet, medens

I

^'^^^
Koglerne altid dannes i meget

^
iseo

store Knopper, der indtage

samme Plads som de, hvoraf

de lange Grene skyde ud, og

ligeledes overvintre, saa at den

unge Kogle ligger skjult om

Vinteren i Knoppen og forst

viser sig det folgende Foraar.

Der er saaledes ingen Tvivl om,

at medens Stovbladslandene

fremgaa ved Omdannelse af

Dverggrenene, svare Koglerne

til de egentlige Grene. Del er

selvfolgelig ikke rigtigt, naar

Sachs angiver, al baade Kog-

lerne og Stovbladslandene op-

staa i Dverggrenenes Sted, og
sskud af Weymoutlisryrren,

e efter Nataren i 'U af den

Storr. Af de krandsstillede naar han kun finder en Forskjel

a6)erkunderned"erlteDd
i deres relative Antal. Medens

saaledes baade hos Ædelgranen

e Dverggrenene (e) kun til- og navnlig hos Fyrren den for-

oroven, paa den nederste

s alene de skælagtige Blade
skjellige Stilling af de to Slags

hvis Hjorner Dverggrenene Kjonsorganer har sit Tilsvarende



stilling. Begge Slags

som have samme StCrrelse og Form

og ere stillede i Enden af korte

Skud. Sachs's Angivelse er altsaa

heller ikke med Hensyn til denne

Slægt ganske correct.

Det vil ikke være uden Interesse

at undersoge, om der hos de hoiere

Blomsterplanter, forsaavidt disse have

særkjonnede Blomster, viser sig en

lignende Forbindelse mellem de egent-

lige Grene og Hunblomsterne og mel-

lem bverggrenene og Hanblomsterne,

Gren af Hvidgranen {Picea
^<^" '^«" ^' ^er have seet gjore sig

alba). A ung Kogle. « Stov- gjeldende hos adskillige Gymnospermer.

bladstand. Ved «' har ogsaa
y; ^j,,^ ^^ g^j ^^ ^^^ hine Planter

siddet en Stovbladstand. '

Blomsterne af begge Kjiin i Regelen

fremgaa af Grene, som med Hensyn til deres Stilling og morfo-

logiske Forhold stemme overens; saaledes hos Rhamnus cathar-

ticus, PUtacia o. fl. Hos Negundo er Hanblomsterstandens Axe

meget lidt udviklet og sammentrængt i Forhold til Hunblomster-

standens; men det er forst hos de kronlose Dicotyledoner, og

navnlig hos Rakletræerne, at der begynder at gjore sig en For-

skjel gjeldende i Stillingen af Han- og Hunblomsterne, svarende

til den hos Fyrren. Hos Egen og Bogen dannes Hanraklerne

af smaa Knopper ved Grunden af Aarsskuddet i Hjornet af Knop-

skællene og have en tynd og slatten Axe, hvorfor de ere hæn-

gende, medens Hunraklerne altid sidde paa den overste Del af

Aarsskuddet i Hjornet af de egentlige Blade, have en tykkere,

mere udviklet Axe og ere oprette. Ogsaa hos Juglans dannes

de lo Slags Blomsterstande af Knopper, som ere meget forskjel-

lige. Om Efteraarel vil man finde Hanraklerne paa den overste
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Del af Aarsskuddet, fremgaaede af Hjorneknopper. Naar de om

Foraaret udvikles, ere de hængende og siddende; hele Axen

er tynd og traadformet og danner ingen egenth'ge Blade, men

kun Dækblade. Hunblomsterne derimod sidde klaseformigt for-

enede i Enden af et langt, kraftigt, opret, bladbærende Skud,

som dannes af Endeknoppen. Hos Plerocarya dannes ligeledes

Hunblomsterstanden af den kraftigere Endeknop og Hanraklerne

af Hjorneknopper, men begge Slags Blomsterstande ere bladlose

og hængende. Del Væsentlige i den Maade, hvorpaa Hun- og

Hanblomsterne ere knyttede til Skud af forskjellig Natur hos

alle de ovennævnte Planter, men især hos Gymnospermerne og

blandt disse allermest hos Cycas^ bestaaer deri, al Axedelen er

forholdsvis langt stærkere udviklet hos de hunblomslerbæreode

end hos de hanblomsterbærende Skud. Det er i Overensstem-

melse hermed, at Gjennemvoxningen o: en fortsat Udvikling af Axen,

som ellers hæmmes -ved Blomslerdannelsen, er normal hos Hun-

planten af Cycas og ofte forekommer ved Misdannelser af Koglen

især hos Lærken*)). Denne Forskjel mellem det mandlige og

det kvindelige Skud har sit Tilsvarende i de Organer i Blom-

slerskuddene, som ere det nærmeste Udtryk for Kjonsmod-

sætningen , idet nemlig den Kimsækken indesluttende Ægkjerne,

som forud vist, altid er en Axedannelse, medens Støvdrageren

altid er et omdannet Blad. Ligeledes staaer delte Forhold i Sara-

klang med den Tydning af Gymnospermernes Blomster, som her

gjores gjeldende, og som i det Folgende nærmere vil blive ud-

viklet; thi ifolge denne svarer Hunblomsten endog i sin ufuldkom-

neste Skikkelse (hos Cupressineerne og Taxineerne) til en Knop,

allsaa til en Axedannelse, hvorimod de til Hanblomsterne sva-

rende Organer ere fremgaaede ved en Omdannelse af Dækskællene,

Til yderligere Bestyrkelse for den Anskuelse, at Kogleskællet

Abielineerne repræsenterer en Bloms ; Skud, og til

» En lignende Omdannelse af Koglen til vegetativ
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Belysning af Dækskællenes Forhold til Stovbladene lurde del

maaske her være paa sin Plads at omtale nogle meget lærerige

Misdannelser hos visse Granarter. Disse ingenlunde sjeldne

Misdannelser ere allerede beskrevne af Mohl*) med sædvanlig

Grundighed. Nedenslaaende Bemærkninger gaa derfor nærmest

ud paa at stadfæste og fuldstændiggjore Mohl s Iagttagelser.

Misdannelsen bestaaer baade hos Sortgranen (Picea nigra)

og hos Hvid granen {Picea alba) som oftest deri, at Stovblad-

standen i sin overste Del bliver til Kogle (Tab, I, 9, 16), sjeld-

nere bliver Koglen, enten i sin nederste (1) eller i sin overste

Del, til Stovbladstand; kun een Gang har jeg truffet en Kogle

af Hvidgranen, som kun var misdannet paa Midten. Mellem

den overste og den nederste Del (1, 9, 16, 18 ae) ligger der

et smalt Bælte (6), som staaer paa Overgangen mellem Koglen

og Stovbladstanden, og som netop har Interesse derved, at det

viser, hvorledes Omdannelsen foregaaer. Her seer man, at det

er Stovdrageren i Stovbladstanden, som gradvis omdannes til

Dækskæl, og paa samme Tid kommer der et Fruglblad tilsyne

i dettes Hjorne; eller omvendt, ved Misdannelsen af Koglen

gaaer Dækskællet gradvis over til at blive Stovdrager, medens

Frugtbladet bliver mindre og mindre og tilsidst forsvinder. Vi ville

fiirsl betragte en Misdannelse af Koglen hos So rtgr an en (1).

I den overste Del (c) ere Dækskællene og Fruglbladene normale,

kun ere Froene ikke komne til fuldstaéndig Udvikling; i den ne-

derste Del (a) derimod findes kun Slovdragere, der næsten ikke

ere forskjellige fra de normale (2, 3) uden derved, at Stov-

sækkene ere mere kugleformede og Knapbaandels bladagtige Del

meget slorre (4). Op imod Midten af Koglen ere Stovdragerne

endnu mere bladagtige og Stovsækkene mindre (5 dj, og der be-

*) Vermischte Schriflen S. 45. Mohl har kun kjendt Misdannelser af Koglen
hos Ficea alba. Jeg har kunnet undersoge Misdannelser baade af Stov-

bladstanden og Koglen saavel af Ficea alba som utRniyra. Den Tab. I
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gynder al vise sig to meget smaa, ved Granden sammenvoxne

Skæl i Hjornet af Stovdrageren og Kogleaxen (5 c). Allerede

ved de nærmeste hoiere siddende Stiivdragere ere de lo Skæl

meget sliirre og mere sammenvoxne (6—7 c), og endnu noget

hoiere træder et Dækskæl i Slovdragerens Sled (8d), og begge

Smaaskællene ere sammenvoxne til eet (8 c).— Ved Misdannelser

af Stovbladstanden hos Sortgranen (9) sees væsentlig de samme

Forandringer. Paa den nederste Del af Axen (a) ere Stovdra-

gerne normale, hoiere oppe blive Stovsækkene meget mindre og

danne kun en lille Udvæxt paa Rygsiden af et Skæl; denne Ud-

væxl kan enten være fyldt med Støvkorn (19) eller bladagtig og

uden disse (20). Frugtbladene, som vise sig i Hjornet af de

Dækbladenes Karakter, men dog endnu ere forholdsvis meget

store (12— 14d), ere ogsaa her dannede af lo Skæl, der enten

ere Qade (12 c), hvælvede (13 c) eller sammenrullede (14 c).

Henimod Toppen af den saaledes omdannede Stovbladstand ere

de to Skæl sammenvoxne til* et i Spidsen klovet Skæl (11 c), og

i Stovdragernes Sted sees næsten normale Dækskæl, som dog

undertiden endnu vise utydelige Spor til Stovsækkene (11 d). I

den alleroverste Del have baade Dæk- og Frugtskællene næsten

deres normale Form (10).— De misdannede Stovbl adsta n de af

Hvidgranen frembyde ganske de samme Omdannelser som de

ovenfor beskrevne hos Sortgranen. Ogsaa paa disses nederste

Del ere Slovdragerne næsten normale (21), og eflerhaanden som

Dækskællenes Karakter (22—25 d), blive de to Skæl, som danne

Kogleskæilel, storre (22—24 c) og voxe omsider sammen (26).

Man træffer hos Hvidgranen alle mulige Grader i Omdannelsen.

Ofte er den nederste halve Del af Stovbladstanden (16 a) aldeles

som den normale (17), men det er ogsaa meget almindeligt, at

Stovbladstanden kun er misdannet lige i Toppen. — Misdannelser

af Koglen ere sjeldnere; det er ogsaa hos dem sædvanlig den

Stovbladstand. Kun een Gang I
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jeg truflfet en Kogle, hvor det omvendte fandt Sted (18), og som.

i sin overste Del var bleven til Stovbladsland. De samme Ex-

emplarer af Hvidgranen vedblive i Regelen hvert Aar at frem-

bringe Misdannelser i Mængde,

Disse Misdannelser bidrage i hoi Grad til at sprede Lys

over Koglens og Stovbladstandenes morfologiske Natur. Vi lære

af dem for det Porste, at de Blade, der i Koglen optræde som

Dækskæl, svare til Slovbladene i Stovbladstanden. Dernæst vise

de, at Kogleskællene repræsentere en Knop, et Skud, i Hjornet

af Dækskællene. Fremdeles tjene disse Misdannelser til Bestyrk-

ning for Rigtigheden af den Anskuelse, hvortil Udviklingshistorien

og andre Misdannelser havde ledet, nemlig at Fruglbladet svarer

Ul to sammenvoxne Blade. Og tilsidst raaa det her udhæves, at

denne Vaklen mellem Kogle og Slovbladstand, som alene træffes

hos Arter af Slægten Picea, staaer i noie Forbindelse med disse

Organers Stilling og Forhold til de vegetative Skud. Hos Fyrren

Axen, i den anden Bladene overveiende; i de af disse ved Om-

dannelse fremgaaede reproducti ve Skud vedbliver ogsaa en lig-

nende Forskjel constant at gjore sig gjeldende: i Koglen ere

Axedannelserne, i Stovbladstanden Bladdannelserne fremherskende.

Hos Picca-Arterne derimod er der ingen saadan Forskjel i de

vegetative Skud, baade Koglerne og Stovbladstandene dannes

af Knopper, som stemme overens i Slorrelse, Form og Stilling.

Kun findes Koglerne i Regelen paa de overste Grene og Stov-

bladstandene paa de lavere stillede. Dog træffes ofte begge

Slags Organer omtrent ligelig fordelte mellem hinanden, eller et

Træ bærer næsten udelukkende Kogler, medens der paa et andet

kun findes Stovbladstande. Jeg mener derfor, at denne Stræben

efter at udviske Forskjellen mellem Kogle og Stovbladstand, som

aabenbart gj6r sig gjeldende i de hos Piceo-Arterne saa hyppigt

forekommende Misdannelser, staaer i noie Forbindelse med den

ensformige Beskaffenhed af disse Træers vegetative Grene og den

mere ligelige Fordeling af Axe- og Bladorganerne hos disse.



Vi vende os nu til en anden i de senere Aar fremsat Tyd-

ning af Gymnospermernes Hunblomster, den nemlig, som skyldes

Eichler. Denne fortjente Botaniker, der gjerne veed al give

sine systematiske Arbeider en forhoiet Interesse ved dertil knyt-

tede morfologiske Undersogelser og Betragtninger, har ogsaa for

Gymnospermernes Vedkommende leveret saadanne i Anledning af

hans Bearbeidelse af disse Planter i Marti us's Brasilianske Flora.

Af denne paa Latin skrevne Afhandling er der i det botaniske

Tidsskrift „Flora", i Aargangen 1863, leveret et fuldstændigt og

correct Udtog. Vi gjengive heraf det Sted, som omhandler

Hunblomsterne:

„Was nun die Art des Ursprunges dieses nachten Eichens

bfii den Coniferen , und die Frage, was in dieser Familie als

weibliche Bliithe zu betrachten sei, betrifft, so ist es zunachst

klar, dass das Eichen bei Taxus und Torreya die Spitze eines

mit Vorblattern versehenen, bei Salisburia die eines verlangerten

aber nachten Zweiges darstellt, dass mithin hier jedes nachte

Eichen eine einfache Bluthe reprasentirt. Bei den ubrichen Co-

niferen mit sitzenden Eichen sind dieselbe als Zweige in den

Winkeln von Bracteen oder Laubbliittern zu betrachten. Dies

gilt zunachst fiir samtliche Cupressaceæ, die meisten Taxaceæ und

fUr die Araucariece, und zwar ist diese Bedeutung bei denjenigen

Gattungen(z. B. CepAaiofflÆu«, Phyllodadus , Dammara, Araucaria),

'»ei denen die Eichen wenigstens in der Bliilhezeit axillar er-

scheinen, wenn auch die reifen Samen uber der Basis der Schuppe

enlspringen, an und fiir sich klar, fiir andere Gattungen aber.

in einer gewissen Hohe aufsitzen, lasst theils die Analogie sol-

<^her in einer gleichen Gruppe geboriger Gattungen, bei denen

die Axillarstellung des Eichens von Anfang an unzweifelhaft

isl, theils sogar die Vermittelung zwischen dem Ursprung der

Eichen in der Achsel und dem aus der Schuppe selbst durch

Uehergange innerhalb einer und derselben Gattung oder Gruppe

auf die Axillarnatur des Eichens schliessen, wie denn anch bei



vielen Angiospermen {Tilia, rhesium^ Samolus etc.) die Bliithe

oder Inflorescenz ans der Flache des Blattes , zu welchen sie

unzweifelhafft als Axillarspross gehort, zu entspringen scheint.

Ebcnso findet das Auftrelen mehrerer Eichen auf je einer Schuppe

bei Cuprcssus etc. eine Analogie in den Beiknospen vieler hoherer

nach das Eichen d. h. die einfache Bllilhe als Axillarspross der

Schuppe zu betrachten. Bei den Abietineæ mit dobbelten Schuppen

ergiebt sich theils aus durchwachsenen Zapfen , theils aus der

von B aillon unterzuchten Entwickelungsgeschichte, dass die irinere

(Fruchl-) Schuppen ein mit zwei Blattern versehener Spross in

der Achsel der ausseren Schuppe (bractea) ist, und durch Ana-

logie wird diese Ansicht auch auf die Cunninghamieæ und Taxor

dineæ^ bei denen beide Schuppen mehr oder weniger verwachsen

sind, und die sich ausserdem nur durch die Zahl der Blalter an

der Fruchtschuppe unterscheiden , ausgedehnt. Der Verfasser

slellt nun weiler die Ansicht auf, dass die Eichen in diesem

Axelspross je in dem Winkel eines der Blåtter entspringen, dass

derselbe mithin selbst eii>e einfache Inflorescenz in der Achsel

der ausseren Schuppe, der ganze Zapfen daher eine Inflorescenz

zweiter Ordnung sei. — Die im Vorstehenden dargestellte Deu-

tung der weiblichen Coniferen-Bluthe lasst sich demnach so zu-

sammenfassen: a) das Eichen hat durchweg einerlei Bedeutung,

namlich die eines Axengebildes; b) die ganze weibliche Bliithe

wird ausschlieslich durch das Eichen dargestellt d. h. das letztere

ist nachl, ohne Ovarium und Perigon; diese Blulhe ist stets

axillar, bald nackt, bald mit Vorblattern, bald sitzend, bald ge-

stielt, in den Achseln bald von Laubi-lattern, bald von Bracteen

;

die Bracteen stehen bald einzeln bald in ein Kåtzchen gesammelt;

das Kåtzchen bald einfach, bald erster Ordnung zusammengesetzt.«

Eichlers Tydning af Coniferernes Hunblomster stemmer

saaledes i de fleste og væsentligste Forhold overens med den,

jeg i min tidligere Afhandling har sogt al hævde. Han erkjender,

at vi her have nogne Æg og ikke Frugtknuder, som nogle Bo-
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lanikere antage; fremdeles at hvert Æg hos Taxineerne og Cu-

[iressineerne repræsenterer en Blomst, og at disse Blomster hos

sidstnævnte Familie sidde i Hjornet af Dækblade, med hvilke de

ofte voxe sammen. Hvad ALietineernes Blomster angaaer, be-

finde vi os ogsaa forsaavidt i Overensstemmelse, at han be-

tragter Koglen som en Blomsterstand og de yderste Blade paa

Kogleaxen som Dækblade, Del er saaledes egentlig kun med

Hensyn til de Skæl, paa hvis indvendige Side Froene sidde, at

\'\ have forskjellige Meninger, idel jeg har forsvaret den gængse

Opfattelse af disse Skæl som Frugtblade, medens Eichler soger at

gjore gjeldende, at Koglen er en sammensat Blomsterstand; det

saakaldte Kogleskæl , mener han, repræsenterer to sammenvoxne

Dækskæl paa el secundært Skud, og i Hjornet af hvert Dækskæl

dannes en Blomst (el Æg). Ifolge denne Tydning skulde de to

paa Kogleskællet fæstede Fro oprindelig udgaa fra sammes Hjorne

som Knopper, der paa et meget tidligt Stadium forskydes og

saaledes komme til at sidde paa de indb;
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Hunblomsternes Bygning hos alle Afdelinger af Conifererne, end

naan i Almindelighed antager. Et Frugtblad vilde altid mangle,

og Hunblomsten vilde hos alle Coniferer repræsenteres ved et

nogentÆg. Denne Eichlers Tydning er imidlertid ikke grundet

paa nogen direkte Iagttagelse, og den staaer i Strid med det,

som Udviklingshistorien lærer os. Der foreligger nemlig Qere

paalidelige Iagttagelser, hvoraf del fremgaaer, at Æggene fra

forste Færd udgaa fra Kogleskællene. Dette er saaledes allerede

blevet paavist af Schacht*) hos Ædelgranen (Fig. 9) og hos

Rodgranen, og Baillon er kommen til samme Resultat med

Hensyn til Pinus resinosa**) (Fig. 10). Ligledes har jeg i min

tidligere Afhandling vist, at det samme finder Sted hos fims

montana. Vi kunne fiilgelig ikke give E ic h ler s Tydning afAbie-

tineernes Kogle Medhold, men maa fastholde, at Kogleskællet er

et Frugtblad, hvorfra de nogne Æg udgaa.

Det endelige Resultat af den Kritik, jeg i delle Afsnit har

underkastet Sachs's og Eichlers Tydning af Coniferernes Hun-

blomster, er allsaa del, al disse Forfatteres Arbeider ikke give

nogen Anledning til at fravige den Opfattelse, som jeg i min

tidligere Afhandling har gjort gjeldende, saa at jeg i min folgende

Fremstilling er berettiget til at bygge videre paa denne.

3 Bladformationer ere blevne gjorte I

Meder

stand for omhyggelige Undersogelser og særegne Arbeider, :

VI en uidtrængende og alsidig Behandling af Dækbladenes mor-

fologiske Forhold. Der hersker derfor endnu megen Usikkerhed

*) Beitråge zur Anatomie und Physiologie der Gewåchse. S. 194 og 201.



113

og Uklarhed i flere herhenborende Bestemmelser: om Dæk-
bladenes Betydning som særegen Bladformation, om Forholdet

mellem hracteæ og bracteolæ eller pruphylla o. dl. Da der endog

med Hensyn til Navnene for de forskjellige Kategorier af Dæk-
blade savnes den fornodne Fastbed, vil det vistnok være rigtigst

at begynde med at gjore Rede for de Benævnelser, som her

ville blive benyttede.

Linné er den, som forst har givet en egen Benævnelse til

de Blade, som ere stillede i Nærheden af Blomsterne, og som
ved deres Form og Farve adskille sig fra de egentlige Blade.

Han kaldte dem bracteæ*) og henregnede dem til Planlens Bi-

dele eller Stottedele {fulcra), hvorunder han desuden indbefattede

shpulæ, spinæ, aculei, cirri, glandulæ og pili**). Denne unaturlige

Forening af hoist forskjelligartede Dele holdt sig, indtil Meta-

niorfoselæren og Morfologien for 30—40 Aar siden begyndte at

gjore deres Indflydelse gjeldende paa Terminologien. Bracteerne

iioldes nu adskilte Ira de andre „Bidele«, som have en anden

Oprindelse, og betragtes som Blade, der have undergaaet en

Metamorfose. Man begynder ogsaa at adskille fra de egentlige

Bracteer, der tjene som Stotteblade for Blomsterne, de smaa

skælagtige Blade, der ere fæstede paa selve Blomsterstilken.

l>isse betegnes som bracteolæ (De Candolle: Organogr. veget.

'• 439 [1827]) eller som „Vorblatter" (Schimper og A. Braun:
Plora. 1835. 180). Schimper er den, som forst har henfort

Bladene til forskjellige Formationer, og han adskiller Bladene

paa det vegetative Skud i „Niederblatter«, „Laubblåtter« og „Hoch-

blalter«. Under denne sidste Formation indbefattes baade bracteæ

og bracteolæ (Verbandl. der schweiz. Geseils fiir Naturwiss. zu



536. 113)*); men Schimper og Braun have

ogsaa brugt „Vorblåtter« i en mere udvidet Betydning og be-

tegne herved det ene eller de to Blade, hvormed Bladstillingen

begynder paa en Gren. Fremdeles finde vi, at der er Botanikere,

sbm ved bracteolæ forstaa de Bracteer, der i den sammensatte

Blomsterstand sidde ved Grunden af de yderste Forgreninger

ipediceUi); saaledes Bischoff (Handbuch d. bot. Terminologie.

283), Dreier (Laéreb, i bot. Termin. 65), E n d licher og Unger

(Grundz. d. wissens. Bot. 157) o. fl. Hos Kutzing (Grundz. d.

philos. Bot. 2. 177) er det Bracteerne, der betegnes som „Vor-

blåtter«, og Wy dier har taget „Vorblatter" i den mest udvidede

Betydning**) (Flora 1851. 291). I Modsætning hertil er der

flere af den nyere Tids Botanikere, der kun anvende „Vorblatter«

som Betegnelse for de forste Blade paa Blomsternes Axe. Vi finde

saaledes hos Se ha oh l (Lehrbuch 2. 288, 348) og hos Sachs

(l.ehrbuch 387) „Hochblatter", hvorunder indbefattes „Deckblåtter"

(bracteæ) og „Vorblatler« (bracteolæ). Hos os har man (Horne-

mann, Schouw) forst kaldt bracteæ „Blomsterblade«, hvilket

senere erstattedes med det kortere „Dækblade«. Bracteolæ har

man gjengivet ved „Smaadækblade« og i den seneste Tid ved

Scheidenformat

Pharmacie, Jam

har folgende

Form von schmåchtigeii
I



„Forloberblade''*)'. „Smaadækblad" er let vildledende, da det sæd-

vanlig er blevet brugt i en anden Betydning end den, hvori det

bor tages. Det er desuden, ligesom ogsaa „Forloberblade", langt,

hvorfor vi foretrække at kalde bracteolæ „Forblade" (ad tnodum For-

ord, Forgaard o. 1.). Under „Hoiblade" (Hochblåtter) indbe-

fattes saaledes Dækblade og Forblade.

En fuldstændig og gjennemfort Udvikling af Hoibladenes

morfologiske Forhold tilsigtes ikke med nærværende Meddelelse.

Det vil her nærmest være Opgaven at vise, at Hoibladene og

navnlig Dækbladene danne en selvstændig Blad forma-

tion; at disse Blade ikke have deres Væsensmærke deri, at de stotte

en Blomst, hvilket vel i Regelen er Tilfældet, men i deres egen

Stilling, Form m. m. Dette har nu vistnok ogsaa været almindelig

erkjendt af Botanikerne, idetmindste siden Saint-Hilaire skrev sin

»Morphologie végétale« (1841)**), men da denne Opfattelse af

Dækbladene udgjor en af de væsentligste Forudsætninger, hvorpaa

den Tydning af Gyranospermernes Blomster, som her gjores gjel-

dende, er bygget, og da der i vor paa slige Undersogelser ikke
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meget rige Lileratur i den seneste Tid er fremkoniinet et Forsog

paa at hævde den modsatte Anskuelse, vil det være nodvendigt,

at behandle dette Sporgsraaal med noget storre Orastændelighed-

Vi skulle forst betragte den Plads og Stilling, som Hoi-

bladene indtage i Forhold til de andre Bladformationer, hvilket

vil være det samme som at bestemme det Trin, hvorpaa de staa

i den Række Omdannelser, som det samme Grundorgan, Bladet,

undergaaer paa de forskjellige Hoider af Stængelen, fra Kim-

bladene indtil Metamorfosens Maal er naaet i Frugtbladene. Den

for Planten karakteristiske Udvikling skrider ikke jævnt og ens-

formigt frem til sil hoieste Trin, men foregaaer i en bestemt

Vexel af Hævninger og Sænkninger i Bladorganerne, og netop

herved faaer Udviklingen Karakteren af en Metamorfose. „Stæn-

gelen danner ligesom den Bund, paa hvilken Metamorfosens

Bolgeslag bevæge sig, og Bladene ere Bolgerne i den i lov-

mæssig Vexel synkende og stigende Metamorfoses Strom." Her-

ved opstaa de forskjellige Bladformationer, der i ulige Hoider af

Slængelen danne ligesom mere eller mindre skarpt adskilte Re-

gioner. Gangen i denne Udvikling kan gives et anskueligt Ud-

tryk, naar man ved den lodrette Linie (Fig. 11 a b) betegner

Plantens Axe eller Stængel og ved Tverlinien (cd) Adskillelsen

mellem det vegetative og propagative Skud (Blomsten). Paa del

vegetative Skuds nederste Del fremtræde Bladene i deres ufuld-

komneste Skikkelse som Nedreblade (Kimblade eller Knopskæl)

og hæve sig gradvis til det fuldkomneste Udtryk for det kjons-

lose Blad i Lovbladenes Formation. Nu finder atter en Sænk-

ning og ligesom en Tilbagegang Sted i Hoibladene, der blive

meget mindre og i det Hele antage Nedrebladenes Karakter;

,men denne Tilbagevenden til en tidligere Tilstand finder kun

Sted for at vinde et Udgangspunkt for en fornyet Udvikling, et

nyt Fremskridt. Det er en Foryngelsesakt, som her finder Sted,

ligesom en indre Samlen og Besindelse for med et nyt Tillob at

begynde den Række af Omdannelser, som fore til Udviklingens



Skud tager nemlig Traaden i Udvik-

videre under en ny Form. En

ny Stigning finder Sted gjennem Bæger- og Kro nbl ad ene; men

medens paa del vegetative Skud Bladene, baade hvad Storrelse

og fuldkommen Bygning angaaer, naa deres Hoidepunkt i samme

Formation (Lovbladene), ere derimod her Kronbladene Udtrykket

for den betydeligste Storrelse, medens der forst i Stovblad enes

Formation viser sig den storste Furdkommenhed i morfologisk

Henseende, den skarpeste Sondring i forskjelligartede Dele. I

Frugtbladene finder atter en Tiltagen i Storrelse Sted, der dog

forst bliver

; derV
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udtrykke altsaa en Sænkning, en Bolgedal,

punkter i Metamorfosen,

lem det vegetative og de

skille sig fra de andre Formationer baade ved deres Stilling,

deres Form og deres Fun ktio n. Jævnsides med den Omdannelse

i Bladorganernes Form, som Metamorfosen forer med sig, gaaer

nemlig en Forandring i deres Funktion. Nedrebladene ere saa-

ledes væsentlig beskyttende (som Knopskæl), forst Lovbladene

blive egentlige Aandedræts- og Ernæringsorganer. Hoibladene

tjene atter til Beskyttelse og Dækning, men her for det kjonnede

Skud. Bægerbladene ere endnu væsentlig beskyttende, men alle-

rede Kronbladene træde i Befrugtningens Tjeneste, idet de ved

deres Farve og Lugt hidlokke de ved denne Akt uundværlige

Insekter, medens den mandlige og kvindelige Kjonsvirksomhed

overtages af de Bladforraalioner, som afslutte Udviklingen. Saa-

ledes er Funktionernes Fordeling under den normale Udvikling,

men naar den tilbageskridende Metamorfose gjor sig gjeldende,

kan Forholdet forandres. De golde Stiivdragere hos Scitamineerne

overtage saaledes Kronbladenes Rolle, og hos Cycadeerne — samt

for Coniferernes Vedkommende i Stovbladstanden — skulle vi

se, at Dækbladene udfore en Funktion, som ellers er indskrænket

til Blomstens overste Bladformationer.

Vi have saaledes i Stillingen et vigtigt Særkjende for Hoi-

bladene, da de altid staa over Lovbladenes og under

Bægerbladenes Region. Det er den eneste Bladformation,

som tilhorer baade de kjonslose og de kjonnede Skud, og her-

paa beroer Adskillelsen Hovedkategorier: Dækblade
torblade, af hvilke de forste ere Blomsternes Stotleblade
(Fig. 37), medens de sidste udgaa fra Blomsterstilken (Fig. 41) og

kunne betragtes som BI om s terskud d ets Ne d r eblad e. Denne

Forbladenes Betydning er især ieinefaldende, hvor de, som t. Ex.

hos Nelliken o. a. (Fig. 44, 3) ,ere tilstede i storre Antal. Ved denne

Forskjel i Stillingen ere de to Slags Hoiblade i Regelen tydeligt

og skarpt nok adskilte. Kun i visse hæmmede Blomsterstande



kan denne Adskillelse frembyde Vanskeligheder. Exerapler her-

paa ville blive anforte i det Folgende.

Efter disse Bemærkninger om Hoibladene i Alminde-

lighed skulle vi gaa noget nærmere ind paa en Undersogelse af

deres morfologiske Forhold og begynde med Dækbladene.

Dækbladene tilhore sædvanlig egne Skud eller Axer, der

danne Overgang mellem de vegetative Skud og Blomsterne. Det

der gaaer en eller flere Generalioner af vegetative Skud, saaledes

t. Ex. hos Veronica Chamædrys^ Trifolium monfanum, Convallaria

majalis, Robinia Pseudacacia o. 1., hvor disse Axer og altsaa og-

saa Dækbladene kun ere tilstede i forste Orden; men i de sammen-

satte Blomsterstande have vi Dækblade af forste, anden, tredie Or-

den o. s. V., t. Ex. hos Sorbus Aucuparia^ Vibumum Lantana, Holeia

japonica o. 1. Der er imidlertid ogsaa mange Planter, hos hvilke

alle tre vegetative Bladformationer ere tilstede paa samme Axe,

nederst Nedreblade, dernæst Lovblade og overst Dækblade. Dette

finder saaledes Sted hos Ribes sangvineum og mange andre Ribs-

arter, hos Sirenen, Hvid tornen, Rosen (Fig. 12) o. m. fl.

Sjeldnere er der paa samme Axe forneden Nedreblade, men for

Resten Dækblade, saa at Lovbladene mangle, saaledes hos Po-

pulus, Ulmus og Comus mascula.

Hvad Dækbladenes Storrelse, Form og ovrige Beskaf-

fenhed angaaer, stemme de væsentlig overens med Nedrebladene-

De ere ligesom disse meget mindre end Lovbladene, skæl- eller

skedeformede og uden Sondring af Stilk og Plade. Ribberne ere

kun lidt udviklede, og ofte er Dækbladet kun gjennemskudt aj

een eller faa parallele Karstrænge, eller disse kunne endog

ganske mangle. Dækbladene ere sædvanlig tynde, hindeagtige og

torre, og den gronne Farve erstattes mere eller mindre fuldstæn-

dig af andre Farver, eller de ere ganske farvelose. Nedre-

bladene og Dækbladene udtrykke væsentlig det samme lavere

Udviklingstrin af Bladet, og den store Overensstemmelse mellem

begge <



slaaende Figur af en Rose vil tjene til

Forhold. Det laveste og ufuldkomneste

brunt, med sin brede Grund Stængel

12 n»). Det er dannet af Axelbladskeden og viser ved to

skæringer i Spidsen et hoist rudimentært Anlæg til Plad«

Axelbladenes frie Del (a, a). De folgende fire hSien

Nedreblade («*—n^) tiltage gradvis i Storrelse, blive m
agtige og vise en tydeligere Sondring af Axelbladskeden (

is lidt udviklet. Derpaa

ladene (dSd^ d^h ^^'
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udmærke sig ved , at Pladen gradvis bliver mindre og tilsidst

ganske forsvinder. Det er sjeldent, at Dækbladene svare til de

laveste og ufuldkomneste Nedreblade; sædvanlig nærme de sig

mest til de fuldkomnere, men man vil dog, hvor stor Tilnærmelse

de end vise til disse, neppe flnde nogen Plante, hvor Nedre- og

Dækbladene stemme ganske overens. Dækbladene have altid en

lidt anden Form end Nedrebladene; de have i Regelen en smal-

lere Grund, en flnere Bygning og en anden Farve. — Fra den

Storrelse, der hos Dækbladene kan betragtes som den sædvanlige,

finder der Afvigelser Sted i dobbelt Retning. Hos nogle Planter,

undertiden hos hele Familier, ere Dækbladene kun tilstede i en

meget rudimentær Tilstand eller de abortere ganske. Cruci-

fe rerne hore saaledes navnlig til de Familier, hvor Dækbladene

gjennemgaaende ere saa lidt udviklede, at man meget længe an-

tog, at her siet ingen fandtes. Det har imidlertid vist sig, at

de ved den ganske unge Blomst ere tilstede, enten som to smaa

^Kjertler«*, svarende til disse Planters Axelblade, eller som et

mikroskopisk lille Skæl, der ved en Forskydning kommer til at

sidde et Stykke oppe paa Blomsterstilken*). Hos nogle Um-

belliferer mangle Dækbladene ganske, saaledes hos Pimpinellay

involucellum. Det samme finder ogsaa Sted hos flere Cucur-

bitaceer, som hos Bryonia og Cyclanthera , og Blomsterne an-

lægges da paa en ganske anden Maade end i de med Dækblade

forsynede Blomsterstande. Hos Bryonia dioica dannes i Hjornet

af de haandfligede, stilkede Blade, som hos alle Planter af denne

Familie, tre Knopper, af hvilke den ene bliver til et bladbærende

Skud, den anden til en Slyngtraad og den tredie til en Blomster-

stand. Af Bladel anlægges forst Midtribben {Fig. 13, 1/'), og i

Hjornet heraf sees det forste Anlæg til Blomsterstanden som

en lille halvkugleformet Knude. Medens Blomsterne ellers
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1 f/J og en Blomsterstand.

dannes paa den Maade, at der i Bjornet af det andet eller

tredie Blad nedenfor Væxtspidsen opstaaer el nyt og selvstæn-

digt Væxtpunkt, fremkomme de her ved en Klovning af den

oprindelige Væxtspidse (Fig. 13, 2-3«), og denne Klovning

gjentager sig (4).

Hos andre Planter gaaer Afvigelsen i den modsatte Retning,

idet Dækbladene blive storre end sædvanlig. De ere saaledes

hos en capsk Compositee {Helichrysumproliferum, Simson bot.

Mag. t. 2365) storre end Lovbladene. Hos en centralameri-

kansk Rubiae ee, WarcsewicziapulcheUaK\. (Orsted: l'Amérique

centrale t. 12) ere Dækbladene 5 Tommer lange og mod Sæd-
-- ~

^g væsentlig fra Ldvbladene

deres Form og Storrelse.
ved deres blodrode Farve

Med Hensyn til den relative S to rr el s e af Dækbladene
af de forskjellige Ordener gjelder det som almindelig Regel,

at Dækbladene ved de forste Forgreninger ere de storsle, og at de

gradvis aftage ved de folgende Forgreninger, saa at de, der sidde

ved Blomsterne, ere de mindste (Fig. 38). Hos Aroid eerne er

er en mærkelig brat Overgang fra det overordentlig store Hylster

ved Grunden af Blomsterstanden til den fuldstændige Mangel paa

Dækblade ved Blomsterne. Hos Græsserne derimod gjor der sig

det omvendte Forhold gjeldende. Paa Hovedaxen give Dækbladene
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sig nemlig i det hSieste kun lilkjende som smaa tandformige

Fremragtiinger (hos Nardus)^ men sædvanlig belegnes deres Plads

kun ved de fremspringende Bladpuder; paa Biaserne derimod

ere Dækbladene stærkt udviklede, nemlig som glumæ og paleæ

exteriores. Et lignende Forhold finder Sted hos de Skjerm-

planter, der mangle in»o/ucrum, men have inro/uceZ/um, som Pe-

troselinumf Oenanthe^ Angelica sylvestris og Bupleurum rolundifoHum.

Medens Dækbladene i Forhold til de andre Formationer be-

tegne en Sænkning, en Bolgedal, er der en meget stor Familie,

underordnet Hævning i Storreisen gjeldende, og den paa Hæv-

ningen folgende Sænkning forer hos mange Slægter tilsidst ti! en

fuldstændig Forsvinden af Dækbladene. Dette Forhold viser sig

i Compositeern es sammentrængte, med talrige golde Dækblade

forsynede Blomsterstand, „saa at herved indenfor den vegetative

Sfære dannes ligesom et Forbillede paa Blomsten, og Kurvens

Betegnelse som en sammensat Blomst faaer saaiedes en vis Beret-

tigelse«*). Denne gradvise Tiltagen i Storrelse og paafolgende

Aftagen viser sig smukt hos Helichrysum og Xeranthemum i Kurv-

dækkets Blade, men her ere kun de golde Dækblade tilstede, ved

Blomsterne derimod komme de slet ikke til Udvikling („recepta-

culum nudum^). — Undertiden kunne Dækbladene af forskjellige

Ordener i den meget sammentrængte Blomsterstand voxe sammen

og danne et tilsyneladende sammensal Blomsterblad. Et smukt

Exempel herpaa frembyder Moluccella lævis. Blomsterstanden er

her, som bos Labiaterne i Almindelighed, en sammentrængt Kvast.

Foruden en midtstillet, Hovedayen begrændsende Blomst, er her

paa hver Side af denne to Blomster, som tilsyneladende sidde i

Hjornet af en femgrenet Torn (Fig. 14 Å). Hver Gren i Tornen

fepræsenterer et Dækblad, hvoraf kun Midtribben kommer til

Udvikling og bliver tornagtig. Ved at undersoge Blomsterstanden

paa et tidligere Trin vil man se, al den midterste Torn {Bi) er
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lævis. Å en af de to femgrenede Tome, som findes paa \

dtblomsten i Kvasten. B en lignende Torn paa et tidligere Ti

desuden Grunden af Midtblomsten (b) og den midterste Grei

fremgrenede Torn (d). C skematisk Fremstilling af Kvasten i

klede Axer. Tallene i alle 3 Figurer betegne de tilsvarende D

et af de to Dækblade, som tilhore den i

de to yderste (2, 2) ere Dækbladene af anden, og de to nær-

mest Midttornen (3, 3) af tredie Orden. Hosstaaende Figur C

viJ. tjene til at anskueliggjore Blomsterstandens virkelige Forhold.

Hvad Farven angaaer, danne Dækbladene ligesom i andre

Henseender en Overgang mellem Lovbladene og Blomstens Blade;

de ere ofte gronne med et Anstrog af en anden Farve; men der

er nogle Familier, hos hvilke Dækbladene bidrage meget til at

give Planlen et karakteristisk Præg, idet de gjennemgaaende

med en betydelig Storrelse forbinde rene gule, blaa og især

rode Farver; dette gjelder saaledes om Bromeliaceerne*),

Scitamineerne**) og Musaceerne og visse Slægter blandt

Acantbaceerne***) og Rubiaceern e****). Hos Salvia splen-

have Dækbladene, Bæger og Krone den

Farve. Hos nogle Planter er det kun de i Toppen
standen stillede golde Dækblade, som udmærke sig

)
T. Ex.: Vriesia apeciosa (Bot. Mag. 4282), Fitcairnia undulata {Flore d.

serres. 2. 162), Pitc. Altensteinii, Billbergia rhodocyanea.
) T. Ex. Stromanthe aangvinea jFlore d. serres. 8. 7S5).

) Slægterne Aphdandra og Porphyrocoma.
I Poyonopus Warcsewiczia, Macrocnemum o. fl.
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Farve, som hos Salvia Horminum^ Curcuma cordata og Tourretia

lappacea] hos sidstnævnte viser sig tillige det særegne Forhold,

at Blomsterne ved disse overste Dækblade abortere med Und-

tagelse af Bægerne, der her have samme rode Farve som Dæk-

bladene, medens de ovrige Bægere ere gronne.

tion og ere baade i Stilling, Form, Farve m, m. forskjellige fra de

andre Bladformationer. De forskjellige Formationer fremkomme ved

en uligeartet Udvikling af det samme Grundorgan : Bladet i mere

almindelig og abstrakt Forstand, i Modsætning til Axen. Meta-

morfoselæren gaaer ud paa at vise, at enhver hoiere stillet For-

mation fremgaaer af den lavere ved en Omdannelse af denne.

Man pleier gjerne ved Forklaringen af denne Omdannelse at ind-

skrænke sig til at tage Hensyn til de Forandringer, som foregaa

1 den relative Storrelse, i Bladgrundens Forhold til den ovrige Del

af Bladet, i Form, Farve, Varighed o. s. fr., men man bor ikke

Ijlive staaende herved. Vi skulle derfor ved en Betragtning af

Bladets Udviklingshistorie soge at komme til en klarere

Indsigt i den Omdannelse, som Bladet undergaaer for at blive

til Dækblad, og vi skulle begynde med at anfore Exempler paa

Udviklingen af de forskjellige Kategorier af Lovblade.

Bladet af den almindelige Katost {Malva sylvestris) bestaaer

3« en næsten kredsrund, utydelig 7-lappet Plade, som bæres af

en 6—8 Tommer lang Bladstilk, og ved Grunden sidde to fuld-

stændig frie, hvidlige, bredt-ægdannede Axelblade (Fig. 15, 12).

Det forste Anlæg til dette Blad viser sig som en flad vorteformig

Premragning, omsluttende den ^/e Mm. store, kegleformede, tem-

°ieiig morke Væxtspidse (1, f). Ved at rulle Præparatet med

Forsigtighed under Dækglasset, kan det lykkes at faa dette forste

Bladanlæg til at losne sig fra Væxtspidsen, og man faaer da en

lydeligere Forestilling om dets Form ved at se det udslaaet (2).

Bladet bestaaer paa dette Udviklingstrin ligesom Væxtspidsen af

Ur-Merislem, eller Cellerne ere i deres oprindelige cambiale Til-

stand og danne en blod Masse, som ved sin lysere, lidt gul-
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agtige Farve adskiller sig fra den • morkere Væxtspidse. Det

næstfolgende Blad (1 f , 3) er ved to Udskæringer delt i tre

5te storre og to mindre sidestillede. Allerede

Blad (1 f", 4) viser en betydelig

Indskæringerne

trelappet Blai

forste Anlæg

Bygningen, s

lige

detave Smaablade, af hvilke det mit

Pladen, medens de to sidestillede blive til Axel-

iser sig allerede nu, svagt antydet, en Forskjel i

senere træder bestandig tydeligere frem. Pladen

ilig og Cellei

Deles

sig en betydelig Forskjel

den, som oprindelig er storst (4), indhentes

;ne (5), og allerede ved det syvende overste Blad

a store som Pladen (6) og ved det ottende endnu

lille gronne Plade er nu ganske skjult af de

)!ade. Pladen har imidlertid væsentlig antaget

)m den har hos det udvoxne Blad; ved det sjette

i trelappet og ved det syvende (ti) femlappet. Stilken

f Bladet, som viser sig sidst; forst ved det ottende

forste Spor til -den, altsaa forst efterat Pladen har

iine Lapper. Der indtræder derpaa en Periode, i

;n tager hurtig til i Længde og saaledes stadig lofter

og mere iveiret og fjerner den fra Axelbladene (8, 9,

10, 11), indtil

fremherskende

holdsvis

tilsidst ved det udvoxne Blad fremtræde som for-

og underordnede Bladdele (12). Axelbladene ere

ige og i deres Bygning meget forskjellige fra Pladen.

De bestaa kun af 3—4 Cellelag, og Cellerne indeholde kun meget

'idtBladgront; de have kun faa Spalteaabninger, og Karstrængene

ere parallele og udsende kun faa Grene foroven.

Passiflora racemosa har dybt trefligede, langstilkede Blade

hjertedannede Axelblade. Fra Hjornet af Bladene

udgaaer en meget lang ugrenet Slyogtraad (en omdannet Gren).

Det forste Anlæg til Bladet er en 1

Fremragning,



'.mosa. Fig. A Væxtspidsen med Anlæg til for

Jlad (f), seet ovenfra. Fig. B Væxtspidsen (v) i

femte (/) og sjette Blad (/), seet fra Siden.

kun omslutter en lille Del

ses Grund (Fig. 16 A f).

den halvkugleformede Væxt-

spidses Grund (Fig. 16 A f). Allerede ved det andet Blad

{Af) og endnu tydeligere ved det tredie {Af) er der foregaaet

en Sondring i et storre midterste og to mindre sidestillede

Partier, i Plade og Axelblade. Det fjerde Blad nedenfor Væxt-

spidsen er tydelig trelappet {B f). Ved det femte Blad vise de

to Sidelapper sig næsten som frie Axelblade {B f). Det sjette

Blad (Bf) bestaaer af en trefliget Plade og to Axelblade, som

allerede overgaa Pladen i Længde og ere lysere af Farve end

denne. I Hjornet af dette Blad sees det forste Spor til Slyng-

traaden som en lille halvkugleformet Vorte, o: den anlægges som

en Gren. Endnu ved det syvende og ottende Blad vedblive Axel-

bladene at rage op over Pladen, og forst ved det niende Blad,

som har en Længde af 5 Mm., har Stilken begyndt at lofte

Pladen iveirel, saa at denne kommer tilsyne over Axelbladene,

som nu ere blevne meget bredere. Vi finde saaledes her væ-

sentlig samme Forhold i Udviklingen som hos Malva sylvestris.

Vitis riparia har hjertedannede, trelappede, langstilkede

Blade med parrede, frie, hindeagtige, brunlige, snart henvisnende



129

Axelblade. Lige overfor Bladet sidder en lang gaffeldelt Slyng-

traad, der repræsenterer en gold Blomsterstand. Væxtspidsen

viser en eiendommelig Klovning i to uligestore Dele (Fig. 17), af

hvilke den storre (tt) danner en Fortsættelse af Axen , medens
den mindre (+) skydes tilside og bliver en Slyngtraad eller en

Blomsterstand. Herved faa disse Dele den afvigende Stilling,

hvis rette Forklaring har foraarsaget saa megen Vanskelighed*).

Det forste Bladanlæg (/^) omslutter kun en mindre Del af Væxt-

Væxtspidsen med Anlæg til de to forste Blade (f,f) og

seet fra Siden og stærkt forstorret. Andet Blad {/') sees

(a) og slaaet tilbage, saa at herved Væxtspidsen kommer

spidsens Grund. Allerede det andet Blad {p) er dybt trelappet

eller har begyndt at sondre sig i Plade og Axelblade. Ved at

trykke Præparatet med Dækglasset kan man faa Axelbladene til

^' losne sig fra Grunden og slaa sig tilbage. Herved faaes et

'Jdeligt Billede baade af Væxtspidsens Klovning og af Axel-

hladenes Form. Lige overfor det andet Blad sees det forste

^"'æg til Slyngtraaden (c). Her iagttages en Klovning af Væxt-

P'asen, svarende til den paa Hovedaxen, men Væxtspidsen

)
I »Botanische Zeitung« 1867 S. 382 findes en fuldstændig Angivelse af



kloves her i to ligestore Dele (°° og °), som blive til Slyng-

traadens to Grene, /^t betegner Anlægget til et Blad, som aldrig

kommer meget ud over den rudimentære Tilstand og paa den

udvoxne Slyngtraad ses som et lille Skæl (to saramenvoxne Axel-

blade) ved Grunden af de to Grene (17 B f^). Ved det tredie

Blad naa Indskæringerne, som adskille Axelbladene fra Pladen,

næsten til Grunden, og ved det fjerde Blad ere Axelbladene fuld-

stændig frie. Ved det femte Blad opnaa Axelbladene deres storste

Længde i Forhold til Pladen, og derefter indtræder en Periode,

i hvilken Stilken dannes, lofter Pladen iveiret og fjerner den fra

Axelbladene.

Hos Populus candicans have Bladene en 5—6 Tommer lang

æg-hjerledannet Plade paa en c. 2 Tommer lang Bladstilk og

ved Grunden af denne to frie, skælagtige, ægdannede, klæbrige,

omsider affaldende Axelblade. 1 den store Endeknop ere de to

yderste Knopskæl Axelbladene af et Blad, hvis Tlade ikke er

kommet til Udvikling. Ved de mindre og spidsere Hjorne-

knopper ere disse to Axelblade sammenvoxne til eet Skæl, som

vender Ryggen mod Stottebladet. Det ganske unge Bladanlæg

hæver sig snart kegleformigt iveiret og omslutter omtrent den

halve Del af Væxtspidsens Grund (Fig. 18, if). Allerede det andet

Blad, nærmest Væxtspidsen, er delt i en midterste storre og to

mindre sidestillede Lapper (2). Det tredie Blad er meget dybere

delt (if). Det fjerde Blad, som har en Længde af 2 Mm., er

sondret i en Plade og to Axelblade (3). Pladen er liniedannet

med indrullede Rande. Det forsle Spor til Midtribben er be-

tegnet ved en Række Karceller. Axelbladene ere trekantet-

ægdannede, neppe halvt saa lange som Pladen. Men Axelbladene

tage nu hurtig til i Storrelse, og de rage allerede ved det femte

Blad noget op over Pladen (4). Derpaa kommer Stilken frem

og lofter Pladen iveiret. Pladens Udvikling er som hos alle

enkelte Blade basipetal. Allerede naar Pladen kun har ^Is af sin

fulde Længde, er Cellernes Væxt i Spidsen af samme væsentlig

afsluttet; Cellevævet har samme Fasthed og Farve som det ud-



Populus candicans 1 Den indfrbte Dtl al Knoi.ppii stærkt

i- Væxtspidsen, / yngste Blad, / tredie Blad nærmest Væxtspidsen

f^lad nærmest Væxtspidsen 3 fjerde Blad, 4 femte Blad, begge s

voxne Blad, medens der i den ovrige Del og navnlig ved Grunden

endnu vedbliver at dannes nye Celler. Allerede naar Pladen kun

«r 2 Mm. lang, ere Cellerne i Spidsen 9 Gange saa lange som

^ed Grunden.

Her skal dernæst anfores etParExempler paaBladenes

Fuchsia globosa har ægdannede, kortstilkede Blade

"aeget smaa sylformede, rodlige, hurtig henvisne

De modsalte Blade anlægges ved Grunden af Væxtspidsen som

to lige overfor hinanden stillede vorteformede Fremragninger



(Fig. 19, 1/"). Ved de næstyngste Blade sees det forste Anlæg

til Axelbladene som en lille Knude ved hver Side af Pladens

Grund (2/^). Disse Knuder voxe meget hurtig iveiret som syl-

dannede Axelblade og rage allerede ved det fjerde Blad nærmest

Væxtspidsen op over Pladen (3). Bladet har paa dette Udvik-

lingstrin neppe en Længde af 2 Mm. Midtribben, som forst er

anlagt, har paa begge Sider begyndt at danne Pladen, og i

mange storre Celler findes Bundter af morke Rafider, hvorved

Bladel faaer et plettet Udseende. Cellerne i Axelbladene ere

storre end i Pladen, kun faa indeholde Rafider. Bladstilken be-

gynder at vise sig ved det femte og sjette Blad og lofter snart

Pladen iveiret. Denne har meget tydelig basipetal Udvikling.

Peberrod hvilke de nederste ere meget

I 3 Fod lange, aflange og langstilkede.

smaa, kun 3 Mm. lange Axelblade, som saa meget lettere und-

drage sig Opmærksomheden, da de sidde skjulte mellem Skedens

Grund og Stængelen eller ere intraaxillære (Fig. 20, 2aa); de ere

trekantede, meget tynde og hindeagtige. Mellemstokkenes store

overvintrende Knopper indeholde et fuldstændigt Anlæg til de

blomsterbærende Skud, som udvikles den folgende Sommer.

Skæres de 40—50 tætpakkede og ved en Slim sammenklæbende,

rudimentære Blade bort, sees i Snidsfin af dpn kegleformede



Knopaxe Blomsterstanden som et lille kugleformet Legeme (1).

De yderste -Blade paa Knoppen ere omtrent 2''2 Tommer lange

^M'
Spidsen, 8 Gange forstorret.

igt. 6 Væxtspidsen
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og bestaa af en flad lancetdannet Skede, som gradvis taber sig |
i en rudimentær Plade (2). I Hjornet af disse som af alle de

|
folgende Blade er der anlagt en lille Knop (2 k). De indre (

og hoiere stillede Blade ere halvfinnede og have forholdsvis

storre Axelblade (3). De Bladanlæg, som indtage den oversle

Del af Stængelen, ere kun 3 Mm. lange (4); de ere lancet-

dannede, helrandede og bestaa af et midterste morkere Parti,

gjennemskudt af en Streng af Karceller — Cellerne ere her V:5

Mm. lange og forsynede med en meget lille rund Cellekjerne

— og af én lysere Rand, der bestaaer af meristeraatiske Celler,

som kun have ^/qqo Mm. i Længde. Axelbladene have Pladens

halve Længde; de bestaa af meget storre Celler — paa Midten

af Axelbladet er deres Længde I/50 Mm. — som indeholde en

næsten vandklar Saft. De umiddelbart ved Grunden af Blomster-

standens Grene siddende Bladanlæg have en Længde af VsMm.;

Axelbladene ere her omtrent lige saa store som Pladen (å).

I de smaa i Hjornet af Bladene stillede Knopper (2ft), hvoraf

de bladbærende Skud fremgaa, have Bladanlæggene en lidt anden

Karakter. Det yngste Bladanlæg, jeg har iagttaget, hvælver sig

kuppelformigt over den ene Side af Væxtspidsen, hvis Grund det

næsten helt omslutter (6/^), og her sees det forste Spor til

Axelbladene (s). Allerede ved det næstyngste skedeformede,

*/6 Mm. lange Bladanlæg have Axelbladene naaet dettes Længde

(6/^), og ved det tredie (6/^) ere Axelbladene endnu længere.

Der viser sig ved dette Blad den forste Sondring mellem Plade (/)

og Skede (e). — Axelbladene mangle hos Peberroden, som hos

Crucifererne overhovedet, aldeles Kar og bestaa alene af Cellevæv.

Vi gaa fremdeles over til at gjennemgaa Udviklingen af

Bladene hos n ogle Pia n ter, h vor Axe Ib lad en e erstattes

ved en Axelbladskede eller ved en Skede eller ved

del saakaldle Kræmmerhus (ochrea).

Ribsarterne afgive et godt Bevis paa, at de til Bladstilken

! Axelblade (stiputæ adnatæ) ere ganske samme mor-

fologiske Dannelsi ogsaa, som
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har foreslaaet, bor betegnes som Axelbladskede. De overste

Blade paa et Aarsskud, 1. Ex. af Blodribsen, have en lille Skede;

men paa de lavere stillede Blade er denne Skede meget storre

og har i Spidsen, paa hver Side af Bladstilken, en fri Tand,

eller: her have vi en Axelbladskede. Det yngste kun 0,05 Mm.

hijie Bladanlæg af Ribes multiflorum sees Fig. 31, 1 udslaaet.

Fig. 21.

Det næstyngste Bladanlæg viser allerede en Sondring i en Skede

(2t?) og en svagt trelappet Plade (2 0- ^'^ar Bladet har en

Storrelse af 1-2 Mm., frembyder Skeden ganske samme Forhold

som hos Rosens Blad paa det tilsvarende Udviklingstrin, og der

sees de forste Spor til de frie takkede Axelbladflige (3 «). Pladens

Lapper (a, /S, y) ere nu store; Udviklingen er basipetal, de nederste

Lapper (y) fremkomme sidst. Knopskællene (4) og ligeledes Dæk-

skællene (5) svare til Bladskeden og ere ikke, som det ofte angives

(Henry: Knospenbilder, 10 (178)), den udvidede Bladstilk.

Oxalis tetraphylla har firkoblede Blade og en 6-9 Tommer

lang Bladstilk, som forneden gaaer over i en tynd, hindeagtig,

hvidlig, indvendig med Haar tæt beklædt Skede. Disse Blade

udgaa fra Log, som yderst have c. 15 torre, brune og indenfor

disse 40—50 kjodede, hvidlige Skæl. Om Efteraaret er Logets
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Oxalu tetraphylla. 1 et af de yderste Logskæl. 2 Væxtspidsen og det

forste Bladanlæg (/i).
3 Væxtspidsen med de to forste Bladanlæg. 4 det

tredie Blad, omsluttende de to inderste. 5 et af de indre Logskæl. 6 et

Dækskæl lidt forstorret.

store kegleformede Væxtspidse (Fig. 22, 2 v) omgiven af Anlæg
til de Blade, som komme frem det folgende Foraar. Det yngste

Bladanlæg omslutter næsten hele Væxtspidsens Grund {2 f^).

Meget snart skeer der en Sondring i Skede (3 f-v) og Plade

(S/^O, og allerede paa det tredie Blad ere de tre Smaablade

antydede (4
/^a/); det fjerde Smaablad kommer noget senere.

Derpaa dannes Bladstilken, som i Knoppen er indboiet. Nedre-

bladene (1) svare til Bladenes Skededel. Det samme gjelder

ogsaa om Dækbladene (6), der i Form væsentlig stemme overens

med de indre Nedreblade (5), men adskille sig fra disse ved at

være mindre, mere hindeagtige og ved deres rodlige Farve.

Blandt de dicotyledone Familier udmærke Ranuncula-
ceerne og især Umbel la terne sig ved en stor og selv-

stændig udviklet Bladskede. Foeniculum officinale har et tre-

dobbelt fjersnitdell Blad med traadformede Flige, en c. 3 Tommer
lang Skede og en Stilk af samme Længde. Priraordialbladet
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(Fig.23, 1 /"O omslutter omtrent den halve Deel af den halv-

kugleformede Væxtspidse. Allerede det næstfolgende Blad {f-)

viser en Sondring i Skede og Plade, og paa det tredie Blad {f)

sees det forste Anlæg paa Pladen til Sidelligene som smaa

Knuder, af hvilke de nederste anlæggos forst, ellei Udviklingen

er her basifugal. Dette sees endnu tjdeligere paa et lidt mere

Fjg 2i.

Foeniculum ojficinaU. 1 Væxtspidsen, oms
fra Siden;; /» sees gjennem Bladskeden af j

spidsen, seet forfra. 3—4 Knopskæl )

udviklet Blad (2). Disse Knuder danne ligesaa mange nye

Væxtpunkter for Sidefligene, hos hvilke den samme Udvikling

gjentages, saa at Udviklingen er helt igjennem basifugal, og de

overste Flige ere de sidstdannede. Her kommer imidlertid det

Særegne til hos Fennikelen, ligesom hos nogle andre Umbellater,

at Anlæget til nye Flige ikke alene, som sædvanlig, finder Sted

langs med Randene, men ogsaa langs med begge Sider af Me-

dianlinien (2 m), saa at her opstaaer en Række Bladflige, som

lobe parallelt med Randfligene. Naar Bladet har en Længde af

5 Mm., ere alle Fligene anlagte. Cellerne have da *'ioo Mm. i

Gjennemsnit, men i det udvoxne Blad ''/loo Mm. Den senere

forogelse i Bladets Slorrelse skeer derfor ogsaa for en væsentlig

Del ved Udvidelse af de allerede anlagte Celler. Stilken er,
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som sædvanlig, den Del, der udvikles sidst, og den bliver længst

ved at voxe i Spidsen. Skeden derimod har ifolge Maalninger,

anstillede af Wretschko*), hos Umbellaterne i Almindelighed

basipetal Udvikling og staaer saaledes i en bestemt Modsætning

til Pladen. Baade Nedrebladene (3-4) og de faa, den unge

Blomsterstand omsluttende, hurtig affaldende Dækblade (4). have

tydelig Skedekarakter.

Hos Arundo Donax bestaa Knopperne paa den tykke, stærkt

forgrenede, sympodialt sammensatte Rodstok af 35—40 hinanden

omskedende Bladanlæg paa en kegleformig sammentrængt Axedel.

Yderst sidder der 3—4 meget brede, brunliggraa, glindsende

Knopskæl, som repræsentere Skeden uden Spor til Plade (Fig. 24, 5).

Det forste Anlæg lil Bladet viser sig som en ringformig, paa den

ene Side lidt stærkere fremtrædende Svulst, der omslutter den

V20 Mm. brede, halvkugleformede Væxtspidses Grund (l /"»).

Bladet hæver sig nu stadig stærkere iveiret paa den ene Side og

danner saaledes en skæv, hul, Væxtspidsen og de yngre Blad-

anlæg omfattende Kegle (2). Naar Bladet har opnaael

af 3 Mm., begynder Primordialstadiet at ophore, idet der viser

sig det forste Spor til de parallele Karstrænge. Samtidig hermed

Entwickelungsgeschichte getheilter 1
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sondrer Bladet sig i en Skede (Nedrebladdel) og Plade (Ovre-

bladdel), og ved den indre Bygning dannes en meget skarp

Grændse mellem disse to Bladdele, da alle Skedens Karstrænge,

saasnart de træde ind i Pladen, dele sig i lo parallele Grene (4).

Naar Bladet har en Længde af omtrent 9 Mm. (3), begynder

Skedehinden at anlægges, idet der i en Tverlinie, som ligger

umiddelbart under det Sted, hvor Karstrængene dele sig, be-

gynder en Nydannelse at Celler. Skedehinden synes saaledes i

sin Oprindelse og Dannelse at have megen Lighed med Poly-

goneernes Kræmmerhus. H o fm e i s t e r betragter dog Skedehinden

som en Overhudsdannelse*). — Celleformeringen synes længe at

foregaa temmelig ensformigt i alle Bladets Dele, men omsider

horer den op i Spidsen, og den fortsættes længst ved Grunden,

saa at Udviklingen er gjennemgaaende basipetal. Nydannelsen

af Celler er hos Græsserne indskrænket til et saa smalt Bælte

umiddelbart ved Grunden af Bladet, at Væxten herved faaer en

egen Karakter, der er bleven betegnet som „intercalær". Grise-

bach har saaledes vist, at der hos Hordeum hexastichon ved

Grunden af den unge Bladskede i Lobet af tre Dage kom et

nyt Stykke til, der var over 6 Gange saa langt som det tidligere

dannede, og uden at dette tog Del i denne Tilvæxt**). Baade

Nedrebladene (5) og Dækbladene svare hos Græssene til Bladets

Skededel.

Kun lidt forskjellig fra Skeden og Axelbladskeden er det

saakaldte Kræmmerhus hos Polygoneerne og nogle andre

Planter.

Polygonum Bistorta har en stærkt forgrenet Rodstok, og

Grenene gjore en eiendommelig dobbelt Snoning, som har givet

Anledning til Artsnavnet. I de herpaa siddende store, rode,

Vorte, der breder sig ud I



hele Væxtspidsens Grund (Fig. 25, 1 f^). Allerede det

andet Blad viser en tydelig Sondring i en Skede og en Ovrebladdel

(1 /"^). Paa Grændsen mellem disse to Dele sees paa Indsiden

Cellevævet gradvis at bæve sig iveiret fra Siderne ind imod

Midten, saa at her snart danner sig en begge Skedens Sidedele

forenende Tverliste (i f-n). Ved det tredie Blad (1 f^) er Ud-

viklingen skreden saa vidt frem, at det viser sig, at Kræmmer-
huset faaer sin eiendommelige Karakter derved, at det her ikke

som ved Axelbladskeden alene er Nedrebladdelens Sideregioner,

Omkreds( bladagtig

ledes dannede Bor opnaaer hos de forskjellige Arter af Polygo-

neernes Familie meget ulige Længde, men det voxer allid tilsidst

sammen i Spidsen (2), hvor det senere gjennembrydes, naar de

af Kræmmerhuset indesluttede yngre Blade skyde ud. Paa et

v^s^d^klingstrin overgaaer Kræmmerhuset, ligesom i Begelen

) Eichler: Die Entwickelungsgeschichte des Blattes. S. 45. Sandéen:
Morphologiska Iagttagelser ofver Bladknopperne hos några Polygoneæ.



Axelbladene, Ovrebladdelen meget i Længde; det bliver saaledes

hos Rheum undulatum næsten tre Gange saa langt (2). Hos alle

Polygoneer Qndes paa Kræmmerhusets Indside eiendommelige

slimafsondrende Haar*), og fra disse hidrorer den klare, under-

tiden geleagtige Slim, som ofte træffes her i saa rigelig Mængde.

Hos Platanen er Kræmmerhuset som hos Polygoneerne, men

hos Ficus elastica, Melianthus og hos Magnolierne er det

klovel paa den ene Side. Baade Nedrebladene (4) og Dæk-

bladene (3) svare hos Polygoneerne ganske til Lovbladenes

Nedrebladdel.

Oversigten over Bladenes Udvikling skal her sluttes med at

omtale nogleBlade, somganskeraangleNedrebladdelen.

Juglans nigra har et over to Fod langt, uiigeflnnet Blad

med 7— 9 Par æg-laneetdannede, saugtakkede Smaablade. Naar

Væxtspidsen betragtes ovenfra, sees paa een Gang Anlæget til

-i
i

f%^\k 4
) Dækblade >ed Hunbloiusterue

"ane der Harz- und ;5chleim-Absoriderui)!
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tre Blade (Fig. 26, 2). Bladet anlægges som en halvkugleformel

Fremragning (2 f*), der -snart bliver fladere og breder sig ud

ved Grunden (2 /"^ og f^). Allerede det femte Blad er kommet

ud over Primordialstadiet. Det er nu meget længere og smallere

og viser det forste Spor til Smaabladene, der fremtræde som

smaa Vorter i Randen, gradvis aftagende i Storrelse op imod

Spidsen (3 f^). Det er altsaa den fælles Bladstilk, som forst

anlægges, og Udviklingen af Smaabladene er tydelig basifugal.

Endesmaabladet anlægges forst efterat der har vist sig Kar-

strænge i de nederste Smaablade, og disse ere næsten udvoxne,

naar Bladet har opnaaet sin halve Storrelse. Medens Væxten

med Hensyn til Smaabladenes Udvikling i Forhold til hinanden

er basifugal, voxe derimod selve Smaabladene basipetalt. Baade

Nedrebladene (i ab) og Dækbladene (4, 3) repræseptere Blad-

stilken med de forste Spor til Smaabladene (3 P).

De temmelig langstilkede, ægdannede, modsatte Blade hos

Syringa vulgaris anlægges ligesom hos Fuchsia, men her sees

ikke noget Spor til en Nedrebladdel (Fig. 27, 1 /•»). Anlægstrinet

{f\ f) gaaer derfor gradvis over i Ovrebladtrinet. Det tredie

Bladpar {f) staaer paa Overgangen mellem disse. Den ydre



og indre Ensformighed begynder nu at forsvinde: Grunden er

bleven smallere, en Karstræng i Midten viser det forste Spor

til Midtribben, i Spidsen horer den meristematiske Tilstand op,

og Cellerne begynde at fyldes med Bladgront. Snart begynder

Stilken at vise sig og lofte Pladen iveiret, og denne naaer sin

fulde Storrelse ved basipetal Væxt. Her finder en tydelig Pa-

rallelisme Sted mellem Nedrebladene og Lovbladenes forskjellige

Udviklingstrin. De yderste Knopskæl (2, 3) svare til forste An-

lægstrin (/^i), de næste (4) til det færdige Anlægstrin (f-) og de

inderste Knopskæl (5) til det Udviklingstrin af Bladet, som staaer

paa Overgang mellem Anlægs- og Ovrebladtrinet {f% Dæk-

bladene (6) ere liniedannede og saaledes i Form mere afvigende

fra Nedrebladene end sædvanlig.

Efter saaledes at have anfort en Del Exempler paa Udvik-

lingen af forskjellige Slags Blade, skal jeg soge at gjore Rede

for de almindeligeResul tater, som herafkunne udledes.

Bladenes Udvikling falder i tre, ofte skarpt adskilte Trin,

nemhg: Anlægstrinet (Primordialstadiet), Nedre bla d trinet

og Ovrebladtrinet. Disse tre Trin findes hos alle de Blade,

som ere forsynede med en Nedrebladdel (Axelblade, Axelbladskede,

Skede eller Kræmmerhus). Naar Nedrebladdelen mangler, gaaer

Anlægstrinet gradvis over i Ovrebladtrinet.

Anlægstrinet. Ethvert Blad, om det end er nok saa

sammensat, anlægges fra forste Færd som en lille vorteformet

Fremragning ved Grunden af Væxtspidsen. Dette Anlæg bestaaer

af Ur-Meristem a: af meget smaa, i alle Rummets tre Retninger

ligeligt udviklede Celler, som have en meget tynd og blod Hinde,

ere fyldte med Protoplasma og stadig danne nye Celler ved

I^eling. Medens Bladets forste Anlæg hos Sporeplanterne kan

fores tilbage til een Celle, er dette, idetmindste i Regelen, ikke

Tilfældet med Bladene hos Blomsterplanterne*). Bladets Dannelse
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indledes itolge Han s tein s nyeste Iagttagelser derved, at der i

det andet— fjerde Cellelag under Epidermis-Meristemen i en hel

Cellegruppe begynder en mere fremskyndet Deling, hvorved Celle-

vævet paa dette Sted kommer til at hæve sig vorteformigt iveiret.

Bladanlæget dannes altsaa af Stængelens ydre Cellelag, og den

saaledes fra Stængelen sondrede Udvæxt voxer kun ved yderligere

Deling af sine egne Celler, saa at den af Schleiden fremsatte

Anskuelse, ifolge hvilken Bladet gradvis skulde skydes ud af

Axen ligesom fra en i denne liggende Arne til Nydannelse, er

urigtig. Bladet opnaaer paa dette Trin kun en Storrelse af

2—3 Mm., og den Formforandring, som det undergaaer, bestaaer

i, at det bliver fladere og breder sig mere ud ved Grunden, saa

at det snart omfatter en ligesaa stor Del af Axens Omkreds

0/2, Va o. 1.) som i sin udvoxne Tilstand (Fig. 27, 1 f^ f%
Sjeldnere finder dette Sted allerede ved Bladets forste Frem-

træden, naar Bladet, som hos Græsserne, anlægges som en ring-

formig eller, t. Ex. hos Pisum, Malva o. fl., som en seglformig

Svulst, eller naar der dannes flere Blade i samme Hoide, som

hos Ruhia, Myriophyllum, Bippuris. „Af Primordialbladet udvikle

sig alle det færdige Blads Dele, aldrig af Axen; i Primordialbladet

Deling 1

Naar nogle Botanikere hav,B troet at kunne paavise hos visse Blomster-

planter en virkelig issecelle, da synes denne Celle ku n at have været

en noget mere fremtrædeinde Oyerhudscelle, der ikke saaledes som

,t glae foran i Ud-

viklingen og angive dennes Karakter. Ifolge de noiagtigste Under-

sogelser over Væxtspidsen<. Bygning, der ganske stemme overens med

hvad jeg selv har seet. hai

Epidermis-Meristem (Dermatogen). Herunder ligger kuppelformigt 2-i

Cellelag (Periblema), og ,ander disse en lille Cellegruppe, kun be-

e Gellerækker lobe

sammen. Denne indre' Cellegruppe, der synes at svare til Sporeplan-

ternes Issecelle, kalder H an Stein Initialijruppen eller Axeinitialerne

(J. Hanstein: Die Scheitehellgruppe im VegetaUonspunkt der Phane-



er derfor det færdige Blad med alle sine Dele implicite (il

iXedrebla dtrinet. Naar Bladanlæget har opnaaet en vis

Stdrrelse, begynder den indre og ydre Ensformighed at forsvinde.

Den oprindelig eneherskende raerislematiske Tilstand af Cellevævet

indskrænkes efterhaanden til visse Dele af Bladet, medens i

andre Dele Cellerne begynde at antage deres blivende Form og

ophoie at dele sig. Medens i Anlægstrinet saa at sige hele

Væxtpunkt, hvorfra den Nyda

forste Sondring i Nedre- og Ovrebladdelen (Fig. 22, 2, 3; Fig.

24, 1 f% Forskjellen mellem disse to Bladdele bliver derefter

bestandig tydeligere baade i Form, Bygning og Voxeraaade', og

hver af disse Dele gaaer sin egen Vei i Udviklingen og viser

derved sin Selvstændighed. Nedrebladdelen tilhorer Bladgrunden;

den er forholdsvis langt stærkere udviklet og spiller sin vigtigste

Rolle i Bladets ti d lige Peri ode. — Den tjener da til at be-

skytte og dække de yngre Dele i Knoppen, medens den senere

ofte ganske forsvinder (nemlig som affaldende Axelblade). Nedre-

bladdelen er langt ufuldkomnere end Ovrebladdelen saavel i ydre

Form som indre Bygning, Den er i Regelen enten ganske udelt

eller delt i to ensdannede Partier (Axelbladene). Ribberne ere

sædvanlig kun faa og parallele, eller de mangle ganske. Nedre-

bladdelen er ofte skælagtig, og Bladgrontet er ofte kun tilstede

' finge Mængde, eller der findes slet intet Bladgront**).

*J A. W. Eichler: Zur Entwickelungsgeschichte des Blattes. 1861.

paa folgeode Maade: »Wenn die Basis eines Blattes sich rechts und

!<nk3 am Querschnilt des Stammes hinzieht, und es treten neben der

Mitlellinie des Blattes aus dieser verbreil

hervor, so werden sie als Stipulæ ode

werden nicht selten grosser als das ub

diesem alle moglichen Formen haben.«

vel fattige Beskrivelse giver en -aldeles

Forhold til Pladen.
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(T

NogleAfvigelser i Nedr.eblad-

delens Forhold, som ere, om ikke

ganske ukjendte, saa dog ikke tilstrækkeligt

oplyste, turde maaske hér 6nde Omtale.

Det gjelder som almindelig Regel,

at Nedrebladdelen, naar den optræder

som frie Axelblade, ikke alene i det

Hele er ufuldkomnere end Ovrebladdelen,

men ogsaa væsentlig bar udspilt sin

Rolle, naar Ov: bladdelen er fuldt ud-

viklet. Det er vel bekjendt, at Lathyrus

Aphaca gjor en Undtagelse fra denne

Regel; men man har ikke lagt Mærke

til, at det Særegne her grunder sig paa

en tilbageskridende Metamorfose, som

gjor sig gjeldende hos denne Plante.

Det viser sig nemlig, at der efter Kim-

bladene, som sædvanlig hos Bælleplan-

terne, forst kommer to Nedreblade (Fig.

28 n^n^\ men hos de to folgende Blade

— og mærkeligt nok altid kun hos disse

to — er Ovrebladdelen udviklet som to

Smaablade; alle de andre Blade derimod

synke tilbage til Nedrebladtrinet og bestaa

den til Slyngtraad omdannede fælles Blad-

stilk, eller denne endog mangler som ved

4de, 5te og flere af de folgende Blade*).

Lathyrus Aphaca. k Kim-

*; Da jeg fo r et ParAar siden iagttog, at der

hos Lathyru8 Aphaca fordetilAxel-

autog je

acerede Blade gaae r normale Blade,

old var ganske

Jeg seer im dlert d. at det ogsaa

er blevet Uef Id (Bonplandia

IX Jahrg S. 139).



147

Det gjelder fremdeles som almindelig Uegel, at Nedreblad-

delen baade i Stilling, Form og Bygning er meget forskjelllg fra

Ovrebladdelen. Disse to Bladdele ere dog undertiden aldeles

jævnbyrdige, og herved fremkommer tilsyneladende krandsslillede

Blade. Et saadant Forhold gjor sig gjeldende hos en egen lille

Afdeling af Slægten Alchemilla, som indbefatter Arter, der alle

have hjemme i den tropiske Del af Amerika og her voxe i de

hoiere Bjergregioner*). Hos den i Venezuela i en Hoide af

11,000 Fod forekommende ^/c/tmi7/a galioides sidder der saaledes

i Spidsen af hvert Stængelstykke tolv liniedannede, ligestore, fra

en fælles hindeagtig Skede udgaaende Bladflige (Fig. 39, 4). Af

disse tilhore imidlertid kun de sex midterste Ovrebladdelen (4/)),

medens tre paa hver Side ere Axelblade (4 a, a). At denne Tyd-

ning er den rette, derom overbevises man ved at se hen til

Nedrebladene ved Grunden af Stængelen og til de Blade, som

danne Overgang mellem disse og Lovbladene. Nedrebladene be-

staa som hos Rosaceerne i Almindelighed af en Axelbladskede

(1 a, a) og en lille rudimentær Plade (1 p). I Skedon sees

tre Karstrænge, af hvilke den midterste sender Grene til Pladen

og de to sidestillede til de totandede Axelblade. Ved disse

Karstrænges regelmæssige Lob er man istand til at paavise,

hvilke Dele der i de paafolgende Blade svare til Pladen og hvilke

til Axelbladene. Paa det andet Blad ere Plade og Axelblade

mere sammenvoxne og danne i Forening en nilandet Skede,

i hvilken de til Pladen horende fem midterste Tænder hæve sig

noget mere iveiret (2 p). Paa det tredie Blad fra neden have

Tænderne begyndt at antage Karakteren af Flige; de ere nu

meget storre, mere morkegronne og næsten alle ens. Fra dette

Blad fore flere mellemliggende Blade gradvis til det fuldkomne

Lovblad (4), i hvilket det nu er let ved Karstrængenes Lob at

paavise, hvilke af de ensdannede Flige der hore til Pladen og

hvilke til Axelbladene. Al det er et lignende Forhold, der gjor

S'g gjeldende hos Stellatæ, behover her neppe at bemærkes.



AlchemiUa galioides. 1 et Nedreblad. 2—3 noget h>

som danjie Overgang til Løvbladene (4). I alle Figurerne betegner p de

til Pladen og aa de til Axelbladene horende Flige.

Axelbladene tjene til at dække og beskytte Bladene paa det

samme Skud, hvortil de selv hore. Dette finder i Regelen Sted

paa den Maade, at de omslutte baade den unge Ovrebladdel af

deres eget Blad og alle de yngre Bladanlæg i Knoppen, saaledes

hos Malva^ Alnus^ Fagus^ Quercus o. m. fl., sjeldnere saaledes at

de alene omfatte de yngre Blade, men ikke Pladen af det Blad,

ved hvis Grund de sidde, som t. Ex. hos Cellis. Hos Cytisus

Weldeni finder der i denne Henseende en Afvigelse Sted, idet

nemlig Axelbladene tjene til Beskyttelse

J^'S- 30.
for de unge Bladanlæg af et an det Skud.

De trekoblede, langstilkede Blade hos

denne Busk have to tykke, læderagtige,

hornforraigt krummede, med Grunden af

Bladstilken sammenvoxne Axelblade, som

slutte sig tæt sammen omkring den fra

Grunden af Bladhjornet udgaaende Knop.

Om Efteraaret losner Bladstilken sig paa

det Sted, hvor dens Sammenvoxning med

længe forend Bladene visne, blive

siddende Vinteren over som Dække

skyder ud det folgende Foraar.



r Plade, ere aBfaldne.

En ualmindelig lang VarigiieJ

•verordenllig Storrelse og afvigend«

Forbindelse med en ganske

Form frembyde Axelbladene
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hos Acacia cornigera. Denne Busk

fra Grunden af Bladstilken udgaa to

efterhaanden voxe ud til en Længde af 4—5 Tommer (Fig. 31).

De ere hule og blive snart aldeles træagtige og kunne saaledes

blive siddende i en lang Aarrække. Der findes næsten uden

Undtagelse altid et lille Hul (a) paa det ene af de to Horn,

hvilket hidrorer fra, at disse i Regelen tjene som Bolig for

Myrer, og da de forneden ved den indre Hulhed staa i For-

bindelse med hinanden, behoves der kun eet Hul*).

En ualmindelig lang Varighed har ogsaa Nedrebladdelen

under Form af Skede hos mange Cycadeer, og den kommer her-

ved hos disse Planter til at spille en ganske særegen Rolle.

Fig. 32.

Tversnit af en Stamme af JEneephalartos Frederici Guilielmi,

et Exemplar, som opbevares i den botaniske Haves Museum, '

naturlige Storrelse. Den moget store Marv er adskilt fra liarkfi

afvexlende Ved og bast, gjenneniskudte af Marvstraaler. Yden

eiendouimeligt Udseende.
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Bladskederne sidde saaledes hos Encephalartos-Xrlerne meget tæt

sammenpakkede og danne en læt Beklædning (Fig. 32), som her

erstatter Barken og tjener til Beskyttelse mod den brændende

og udtorrende Solvarme paa Capstatens Hoisletter. Ligesom i

Barken de efterhaanden bortdoende ydre Dele ved et Korklag

sondres fra de indre, som endnu ere i Livsvirksomhed, saaledes

finder det samme ogsaa her Sted med disse Skeder (a).

Ovrebladstadiet. Paa det foregaacnde Udviklingstrin er

Nedrebladdelen i sin Væxt ilet langt forud for Ovrebladdelen

(Fig. 15, 16, 18, 20, 23, 26), medens denne kun er bleven

anlagt i sine Hovedtræk. Det sidste Trin i Bladets Udvikling

indledes ved et Opsving i Ovrebladdelens Væxt, og denne Biaddel

frembyder snart ved sin storre Fuldkommenhed baade i Form og

Bygning en væsentlig Modsætning til Nedrebladdelen, som kun

har hævet sig lidt over Anlægslrinet. Her indtræder sædvanlig

en Sondring i en mere stængelagtig Del, Stilken, og Pladen;

Ovrebladdelen udmærker sig desuden ved et stærkt udviklet og paa

mange Maader vexlende Ribbenet og ved at klove sig i flere

mere eller mindre selvstændige Partier (Flige eller Smaablade),

ikke alene af forste, men ogsaa ofte af anden og Iredie Orden.

Ligeledes forekommer der langt mere complicerede Forhold i

Udviklingen af denne Bladdel. Efterat der er skeet en Son-

dring i en Nedre- og en Ovrebladdel, voxer denne videre ved

et endestillet Væxtpunkt. De væsentligste Forskjelligheder i

Ovrebladets Karakter bero paa, om dette primære Væxtpunkt

vedbliver at være i Virksomhed under hele Bladets Udvikling,

eller om det aflo^es af secundære og tertiære Væxtpunkter. Naar

det Forste finder Sted, dannes et stængelagtigl udviklet Blad.

Dette Forhold i Udviklingen har sit reneste Udtryk i Bregne-

bladet, baade det enkelte og det sammensatte, o: det har gjen-

nemgaaende basifugal Spidsevæxt. Stilken anlægges

f«rst og dernæst den nederste Del af Bladpladen eller de ne-

derste Smaablade og senere efterhaanden de hoiere stillede Dele.

* en ganske paafaldende Grad stængelagtig er Bladets Væxt hos



152

Lygodium, hvor den fælles Stilk voxer ubegrændset som en

Slyngende Stængel, og hos Mertensia- og Gleichenia-Arier ^ hos

hvilke Stilkspidsen, efterat have dannet et Par Smaablade, standser

i sin Væxt for at indtræde i en Knoptilstand, og, efterat denne

Hvileperiode er hort op, paany danner Smaablade, hvilket skal

kunne gjentage sig i en længere Aarrække (Braun: Verjiingung

S. 123). Basifugal Udvikling gj6r sig fremdeles gjeldende hos alle

typisk finnede Blade, idetmindste med Hensyn til Delene af

forste Orden (Fig. 26), samt hos endel Blade, nemlig Umbella-
ternes, der sædvanlig betragtes som snitdelte, hos disse endog

gjennem alle Ordener (Fig. 23). En Tilnærmelse til den nys-

nævnte periodiske Afbrydelse af V'æxten hos nogle Bregners Blade

bar jeg oftere iagttaget hos Pterocarya caucasica. Delte Træ har

nogne Knopper i slrængeste For

*'*e- 33- stand eller egentlig kun en knop-
*^

formig Afslutning af Aarsskuddet.

1 Spidsen af dette sees om Vin-

teren to, sjeldnere tre Blade, som

Smaabladene i anlagte (Fig.

fra hinanclen, at de egentlig hver

danne sil eg«l Knopleie. Naar

der er tre! Blade, er det nederste

allerede iiVa Tomme langt, men

det er ogisaa allerede skredet saa

vidt frem, at det. saa at sige, ikke

veed, hvilket Aair det vil udfolde

sig. 1 Regelen udfoldes det samme

Aar som det er anlagt, men det

kan ogsaa overvintire i Knoplilstand,

og stundom hændt.s det, at et eller

to af de nederste. Smaablade ud-
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andre Smaablade forst gaa ud af KnopleieL det folgende Aar,

naar Bladet ikke er faldet af forinden.

I fuldstændig Modsætning til de basifugalt ud-

viklede Blade staaer del enkelte Blad; kun hos Breg-

nerne voxer det, som ovenfor bemærket, paa samme Maade som

det finnede Blad. Det primære endestillede Væxlpunkts Virk-

somhed borer nemlig hos det enkelte Blad snart op, og Bladels

Udvikling fortsættes paa forskjellig Maade ved secundære og ter-

tiære Væxtpunkter, men sædvanlig saaledes, at Væxten ved

varer længst ved Grunden, som allsaa er den yngste Del af

Pladen.

Som en tredie Udviklingsmaade af Bladet maa endnu nævnes

den simultane, der kun gjor sig gjeldende i Monocolyledonernes,

navnlig Palmernes, sammensatte Blad. Det finnede Palmeblad

anlægges som et enkelt Blad; Priraordialbladet sondrer sig i en

Nedre- og en Ovrebladdel ; af denne anlægges forst Midiribben,

der paa hver Side har en klar meristemalisk Band som den forste

Antydning til Pladen. Der viser sig dernæst meget snart Tver-

striber paa Pladen, som stode sammen med Midtribben under

en ret Yinkel; her dannes nemlig fra forst af ligesaa mange

Tverfolder som der senere er Smaablade, og Striberne betegne

de Steder, hvor Cellevævet i et ganske smalt Bælte omsider

bortdoer, saa at Smaabladene herved blive adskille fra hver-

Hos de Blade, som ere forsynede med Stilk, skyder denne

iveiret paa samme Tid, som Pladen og dennes Dele eller Smaa-

bladene antage deres endelige Form og Slorrelse, men Stilken

er i Begelen den Del af Bladet, som sidst naaer sin fulde Ud-

vikling. Ligesom Stilken i Form og Bygning har Meget tilfælles

med Stængelen, saaledes gjelder dette ogsaa med Hensyn til dens

Voxemaade. Stilken voxer nemlig som Slængelslykkerne og har

enten sin stærkeste og længst varende Væxt i sin ovre Del, eller



den voxer ensformigt i hele sin Længde („incrementum conti-

nuum aut axifugum aut æqiiale")*).

Under Bladets Udvikling finder der, som vi i det Foregaaende

have seet, en stadig Flytning af Væxtpunktet Sted, og den Ret-

ning, som Væxtpunktet eller Væxtpunklerne tage, har den væ-

sentligste Indflydelse paa Bladets Karakter. Hofm eis ter op-

fatter denne Flytning som en langsom Vandring af det ved al

Nydannelse fornodne Emne, Protoplasmaet, fra en Del af Celle-

vævet til en anden**). — Men foruden det Forbold i Væxlen, som

beroer paa en Nydannelse, er der ogsaa et andet, som har en

væsentlig Indflydelse paa det hele Blads og de enkelte Deles

Form. Naar Cellernes raeristematiske Tilstand er hort op, be-

gynder nemlig en Udvidning og Strækning af Cellehinden, hvoraf

Væxten i en væsentlig Grad betinges under det sidste Afsnit af

Udviklingsperiode, og hvorpaa Bladets endelige Form og

Storrelse

in Fremstilling af Bladets Udviklingshistorie har jeg, som naturligt

1
taget Hensyn til Andres Undersogelser herover. En Udsigt over

ner altid og sikkert adskilles fra hinanden derved, at Stængelorganerne

xe ved et endestillet, Bladorganerne derimod ved et grundstillet Væxt-

inkt. Senere Undersogelser af Någeii, Pringsheim o. fl. have vist, at

5hleiden havde tillagt et Forhold i Udviklingen, som kun gjelder for en

i Klasse af Blade, nemlig de fleste enkelte, en altfor almindelig Gyldig-

: Stængel- og Bladorganer ikke staa i nogen

Modsætning til hinanden, hvilket Hofmei
e Stængler, Blade og Overhudsdannelser (Tri

tåt« ***). Stængelen (Axen) i
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me derimod secundære Dannelser. Der findes derfor vel Stængler uden

;, men ikke Blade, uden at de udgaa fra en Stængel. Bladene anlægges

ved Væxtspidscns Grund og ere derfor altid sidestillede; Stænglerne

nod kunne ogsaa anlægges i Enden af Væxtspidsen og kunne altsaa

1 være endestillede. »Alle Stængelens Væxtretninger referere sig til en

I (Axen), som ligger i den selv; alle Væxtretninger af Bladet referere

il Stængelen, altsaa til en udenfor Bladet liggende Axe. Ogsaa For-

gen af Bladene fores tilbage til Stængelens Væxtaxe« (Sachs).

Trécul er den, som forst har anstillet omfattende Undersogelser over

3nes Udvikling*). Han kom til det Resultat, at ethvert Blad efter sin

kling kan henfores til en af folgende 4 Hovedtyper:

den ba Sifugale: alle Dele dannes fra neden opad;

nederste basipelalt, eller Delene a

anden Orden derimod basifugalt;

4) den parallele Udvikling: alle E

dannes samtidig.

Eichler har i sin særdeles grund

ling gjort gjeldende, at der

fugale og 2) den basipeti

ve rg en te T.: Delene af samme Orden udvikle sig fra et mellem

og Spidse liggende Punkt samtidig henimod begge Ender (Trécul

mation mixte«). 4) Den convergente T.: det Modsatte af den div<

Typus, saa at altsaa Delene fra Spidsen og Grunden af udvikle sig si

henimod et mellem begge Poler liggende Punkt. 5) Den s i mul ta

alle Dele mellem Grund og Spidse udvikle sig paa een Gang. 6) De

to mindre Knuder, Anlfeget til

atter paa samme Maade, og d(

Overfladen Del i Nydannelsen,

skjolddannede Blad, der anlægg

Indtrædende Nydannelse, hvor
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pladestilkel. 8) Den parallele T.*): de nye Dele dannes ikke blot i

Randen, men ogsaa paa Overfladen langs med begge Sider af Medianlinien

(se Fig. 23, 2). — Det forekommer mig, at man mod Eichlers Inddeling kan

gjore den Indvending, at de Egenheder i Udviklingen, som ere lagte til

Grund for de forskjellige Typer, langtfra alle have samme Værdi. Det

Stængelagtige i Udviklingen
, som udmærker den basifugale Typus med et

blivende endestillet Væxtpunkt, staaer i en skarp Modsætning til alle de

Typer, hvor det endestillede Væxtpunkts Virksomhed hurtig ophorer, og

ligeledes til den Typus, hvor alle Bladets Dele udvikles samtidig; eller med

i Ord: ifugal

basipetale og den simultane, og herunder kunne de andre indor

som Modificationer. Den divergente, convergente, ternerende og den

cliske Typus gaa saaledes ind under den basipetale**; og den parallele u

den basifngale Typus.

nes ved en knudeformig Svulst — , og kun i dette Til-

fælde betragtes Afsnittene som Smaablade. Denne Adskillelse frembyder

som bekjendt ofte store Vanskeligheder i Praxis, og der er derfor mange

Blade (t.Ex. mange Skjermpianters, Hyldens o. 1.), der af Nogle betegnes

der i Udviklingen af Delenes fælles Stotte (Midtribben eller den fælles Blad-

stilk) fmdes et sikkrere adskillende Mærke. Extensionsretningen eller den

somt enkelte Blad er nemlig saadan, at den enten aftager fra Spidsen mod

Grunden eller fra Spidse og Grund henimod et mellem begge liggende

-153). Et Blad bor derfor kun betegnes som sammensat.

burde derfor maaske snarere betegnes

)
Beitrag zur Entwickelungsgeschichte

udvidet Betydning end

ationer i Ud-

Denne Typus

iderter Blatt-

Cl. I Abth.
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fælles Stotte har den Bladstilken karakteriserende stængelagtige Væxl. Jfolge

dette er det tilsyneladende finnede Blad hos Sambucus snitdelt og del til-

syneladende snitdelte Blad hos Skjermplanterne derimod sammensat. Dette

adskillende Mærke kan dog kun benyttes, naar den fælles Stotte er ud-

viklet, som hos de fjerribbede Blade, men ikke, naar den fælles Stolte ikke

er udviklet, som hos de haandribbede Blade. Disse have altid basipetal

Ligesom man tidligere ved Inddelingen af Bladene udelukkende tog de

ydre Formforhold, Ribbefordelingen o. 1. i Betragtning, saaledes har man i

den senere Tid altfor ensidigt lagt Vægten paa Udviklingen. Der bor tages

Hensyn til alle de Forhold, som i Forening betinge Bladets storre eller

mindre Fuldkommenhed: foruden Udviklingen ogsaa den indre Bygning,

Sondringen i flere uligeartede Dele m.m. Bladet er oprindelig en Del af

Stængelen , sonr paa en egen Maade sondrer sig fra denne for ved eien-

dommelige Forhold ' i Form, Bygning og Udvikling at træde i en be-

stemt Modsætning til den. Jo storre denne Modsætning er, desto fuld-

komnere er Bladet. Bregnebladet raaa derfor, uagtet det ofte er meget

sammensat, stilles lavt, da det har bevaret saa meget af Stængelnaturen og

navnlig har en gjennemgaaende stængelagtig Udvikling. I Modsætning

hertil maa det Blad betragtes som det fuldkomneste, der sondrer sig i for-

skjelligartede Dele (Stilk, Axelblade, Smaablade), og hvor hver af disse folger

sin særegne Gang i Udviklingen, og den typiske Bladnatur dog fuldstændig

bevares. Ifolge dette kunne Bladene henfores til folgende 4 Hovedtyper*):

1) Mosbladet svarer til det fuldkomne Blads Anlægstrin; ligesom dett«

bestaaer det kun af Celler (et enkelt Lag); hvad der hos Mu8ci seer ud som

t Celle;

e Fortjenester af de la

skuelse gjaldende, a

:lichen Sprossungen

isentlig fra bladagtige Dele af Lovet



2) Bregnebladet anlægges, som det synes, i Regelen to Aar forend det

udfoldes. Stilken dannes forst, hvorpaa Pladen eller Smaabladene træde

gradvis frem i Spidsen. Man har som bekjendt længe været i Tvivl, om
ikke Bregnebladet snarere burde betragtes som en Stængel, og det ikke

uden Grund; thi det har saa meget af Stængelnaturen, som det kan have,

uden at ophore med at A-ære Blad (se foran S. 151); men baade ved Breg-

nernes Stængel og Blad klæber desuden noget af Lovnaturen; hos begge

findes nemlig den for Lovet saa karakteristiske gaffelformige Forgrening,

som er opstaaet ved en Klovning af Væxtspidsen. I Forholdet til Knopperne

er Bregnebladet meget afvigende. Her findes nemlig ingen Hjornekuopper;

men Knopperne sidde altid paa Bladstilken, sædvanlig paa Rygsiden af

otyle

addel.

udelt og 1

s. Sondiring i en Nedre- og en

m Skede, Ovrebladdeleri i Regelen uden Stilk,

elrandet Plade, som er forsynet med parallele

vedgrene, mei1 kun ei•e forbu ndne ved fine

gjennem basipetal. Sjesldnere (r Pladen fjer-

sædvanlig dybtdelt og 1rorsynet med en Stilk

3 ere altid væslentlig forskjellig.! fra Dicotyle-

Ribber, der ikke (

Biribber**). Udvi

(hos Palmerne). Saadanne Blade ere altid ^

tan. Ægte sammensalte Blade forekomme neppe blandt Monocotyledonerne.

4) Det dicotyledone Blads Typus. Sædvanlig forekommer her en

Sondring i en Nedrebladdel, gjerne under Form af Axelblade, Stilk og Plade,

Ivikling i en bestemt Modsæt-

;ller haandribbet og med et

stærkt udviklet Ribbenet; den frembyder den storste Afvexling i Form,

> og Udvikling. Medens Bregnebladet er helt igjennem basi-

ig det monocotyledone Blad enten basipetalt eller simultant udviklet,

r sig hos det dicotyledone Blad ofte en forskjellig Retning i Udvik-

ajeldende 1 Delene af lorste og anden eller de andre Ordener.

Forhold, som have den væsentligste Indflydelse paa Pladens Karakter,

i nedenstaaende skematiske Oversigt.

1 fælles Stotte for Bladdelene (Stilk eller Midtribbe) udviklet.

Udviklingen af Delene, idetmindste af forste Orden, basifugal.

a. Alle finnede Blade (med Undtagelse af B, b).

b. Visse snitdelte Blade (Umbelliferernes).

Kenntniss des Gefåsskryptogamen. Abhandl.

Bladribl
Tidsskr. 1666. S.

d. k. Sachs. Ges.

Bladribber



B. Udviklingen af Delene basipefal*

2. Den fælles Stotte ikke udviklet; Udvi

ribbede Blade, baade udelte, delte og s

Der staaer nu tilbage at vise, hvorledes Lovbladenes Ud-

viklingshistorie tjener til at stille Dækbladenes morfologiske For-

hold i et klarere Lys. Det maa da forst og freonmest udhæves,

at Udviklingshistorien viser, at der gjiir sig en tydelig Pa-

rallelisme gjeldende mellem Lovbladets tre Udvik-

lingstrin og de forskjelligeFormationer paa detvege-

tative Skud, saaledes at

Ovrebladtrinet svarer ti! Lovbladene.

Denne Parallelisme viser sig hos alle Kategorier af Lovblade,

som det tydelig fremgaaer af den i det Foregaaende givne Be-

skrivelse af Bladenes Udvikling hos Poppelen (S. 130), Ribsen

(S. 135), Oxalis (S. 136), Fennikelen (S. 137), Arundo (S. 138),

Polygoneerne (S. 140), Valnodden (S. 141) og Sirenen (S. 142).

Nedrebladene svare altsaa til Lovbladenes tidligste Udviklingstrin;

de ere Lovblade, som ikke ere komne ud over Anlægs- eller

Nedrebladtrinet. Det er i Overensstemmelse hermed, at hos

enhver Plante Nedrebladene (Knopskællene) væsentlig have samme

Karakter som Lovbladenes Nedrebladdel, eller at vi have ligesaa

mange Kategorier af Nedreblade, som der er er Typer af Nedre-

bladdele. Hertil svarer Inddelingen af Knopskællene i:

Ibladskæl, tegmenta slipul

Ibladskedeskæl, tegment,

deskæl, tegmenta vaginacei



160

Hos de Planter, hvis Blade mangle Nedrebladdelen, ere

Knopskællene

enten Pladeskæl, tegmenta laminacea,

eller Stilkskæl, tegmenta petiolacea.

Vi have i det Foregaaende seet, at Dækbladene i det Hele

have Nedrebladenes Karakter. Den Omdannelse eller Metamor-

fose, som Bladene undergaa paa de vegetative Skud, bestaaer

altsaa deri, at medens Bladene i alle tre Bladformationer an-

lægges paa samme Maade, naa de ikke i alle Regioner lige vidt

i deres Udvikling; baade i Nedre- og Hoibladregionen blive

Bladene staaende paa samme tidlige Udviklingstrin, baade Nedre-

og Hoibladene ere Hæmningsdannelser, som i alle væsentlige

Forhold have samme Karakter, Overensstemmelsen mellem disse

vii blive end mere indlysende, naar det vises,

at den hos de forskjellige Slægter eller Familier herskende sær-

egne Typus i Nedrebladene har sit Tilsvarende i Dækbladene

eller ligesom gjentager sig i disse, kun under en lidt forandret

Skikkelse. Jeg skal derfor gaa over til nærmere at paavise, at

der for Dækbladenes Vedkommende maa gjores en Inddeling

gjeldende, som svarer til den nysnævnte af Nedrebladene, eller

at vi have bracteæ stipulaceæ, fulcraceæ, vaginaceæ o. s. v.

Bractem åtipulaceæ. Hos de Planter, hvor Axelbladkarakterea

indenfor Dækbladformationen holder sig mest uforandret, repræ-

senteres hvert Dækblad ved to indbyrdes frie Blade, som da i

Storrelse, Form og Bygning stemme, væsentlig overens med ved-

kommende Planlers Axelblade. Saaledes er Forholdet t. Ex. hos

mange Geraniaceer, Malvaceer, hos C a n nabi neern e og

hos mange Cruciferer; hos sidstnævnte ere dog baade Axel-

og Dækbladene i en meget rudimentær Tilstand.

Hos Geranium silvaticum have Bladene smaa, lancetdannede

hindeagtige, brunlige Axelblade (Fig. 34, 1). Dækskællene stemme

ganske overens med Axelbladene, men ere kun lidt mindre (2 ft, »)•

Hos Geranium rnolU ere Dækskællene ved de overste Blomster som

hos den forstnævn nederste er der en lille rudi-

ntær Plade tilstede mellem de to Skæl. Af P./«rfl«M.ufn-Arterne



datum, paniculatum, crispum,, andre

derimod mere hindeagtige, som

P. trifidum, og da gjiir der sig ogsaa

en tilsvarende Forskjel gjeldende i

Dækskællene.

Hos Humlen ere Han- og

Hunplanten som bekjendt meget

forskjellige baade i Blomsterstan-

dene og med Hensyn til Dækskæl-

lene. I den lopformige Flanblom-

sentlig Axelbladenes Karakter, me-

dens de i den sammentrængte ax-

en betydelig Storrelse og derved be-

virke denne Blomsterstands kogle-

Udseende. Saadanne „Kogleax'* sidde i Regelen tre

sammen i Hjornet af hvert Blad, men paa den ovre Del af Grenene

dannes efterhaanden en endestillet, topformig Blomsterstand,

»det Bladene blive mindre og tilsidst afloses af Dækblade, Axel-

bladene ere hos Humlen interpetiolære, ganske som hos Kaffe-

planterne, eller de ere dannede ved Sammenvoxning af to Axel-

blade, hvoraf hvert enkelt tilhorer et af de to modsatte Blade.

I den topformede Blomsterstand bevare imidlertid Dækbladene

ikke Bladenes Stilling, men de ere, navnlig i dennes overste Del,

spredte, og de kunne som Folge heraf heller ikke vedligeholde

interpetiolære Karakter. Dækskæl er derfor

ved de primære og secundære Grene repræsenterede ved to frie

Skæl, svarende til to Axelblade. Det hændes ofte, at ikke alle

Blomsterstandens Grene udvikles; der sidder da paa „Kogleaxets**

Stilk flere golde Dækskæl (Fig. 35, 1 6-6"), og ved de nederste

af disse er der altid en lille rudimentær Plade (1 6, &*).

De nederste Dækskæl i „Kogleaxet« (Id) danne Overgangen

mellem de golde Dækskæl paa Stilken og de hoiere stillede store



Dækskæl. De stemme i Form

ster (2). Ogsaa i den ovrige Del af Blomsterstanden er

Dækblad repræsenteret ved lo Skæl, svarende til Axelbladene,

men udmærkende sig ved deres betydelige Storrelse. Mellem de

to Skæl er der meget ofte en rudimentær Plade tilstede, og ifolge

Wydl er s Angivelse skal denne endog undertiden blive fuldstæn-

dig udviklet. I Hjornet af hvert Skælpar sidde 4—6 Blomster,

og ved hver af disse et mindre Dækskæl, der ofte urigtigen

bliver opfattet som Blomsterdække*); delte er nemlig meget liN«

og omslutter Frugtknuden saa tæt, al det let oversees. — H""'

blomsterstanden hos Humlen er kun et „Skinax«, men stemmer

i Virkeligheden væsentlig overens med Hanblomsterstanden, da

de 4—6 Blomster i Hjornet af Dækskællene repræsentere en

J**). Hosstaaende Figur

! Flora.

Flora. 1851. S. 4



35,3 (efter Wydler) vil tjene til at anskueliggjore Blomster-

standens virkelige Forhold. « og /S ere Dækbladene paa den

indtil Forsvinden reducerede Hovedaxe i Kvasten; de have hver

i sit Hjorne en Blomst; disse Blomster ere indbyrdes anlidrome,

og hver af dem er Endeblomst paa en Gren, paa hvilken Dæk-

bladet a' med sin Blomst ikke udvikles, medens Dækbladet /?'

stotter en antidrom Blomst; ved §' er igjen en Endeblomst med

feilslagen a" og udviklet /S", hvis Blomst er antidrom til den

foregaaende. Dækbladene tilhore altsaa her forskjellige Ordener,

men her findes ingen Forblade.

Flos de Cruciferer, hvis Axelblade ere kjertelformede,

træde ogsaa i hvert Dækblads Sted to smaa Kjerlier, der sæd-

vanlig ere lidt mindre end Axelbladene og i deres Form lidt

forsijellige fra disse; de ere ofte saa smaa og skjulte mellem

Haarene, at de kun vanskelig iagttages. Saadanne kjertelformede

Dækskæl findes hos Thlaspi arvense, Sisymbrium officinale, Berteroa

incana^ Bunias orientalis, Barbarea vulgaris o. fl.'*).

Det er ikke hos alle Planter med frie Axelblade at Dæk-

bladene beholde Axelbladnaturen saa uforandret; hos de fleste

dannes hvert Dækblad af to sammenvoxne Axelblade. Saa-

ledes hos BetuUneæ, Corylacece, CupuUferæ, Pomaceæ, Drupaceæ

Stilk golde Dækskæl,

som ere dannede af to Axelblade og en rudimentær Plade (Fig.

36, Id): hoiere oppe sidder et Dækskæl, som alene bestaaer af

to sammenvoxne Axelblade (d'), men i Raklens ovrige Dæk-

skæl er ethvert Spor til Sammenvoxningen forsvundet. Elleraklen

har imidlertid ogsaa andre Dækskæl, der ere saa smaa, al mange

Botanikere enten ganske have overseet dem**) eller tydet dem

urigtigt. Baade Han- og Hunraklerne vise, naar de undersogcs



paa et tilstrækkelig tidligt Udviklingstrin, i Hjornet af Dækskællene

fire mindre Skæl (4), som snart voxe sammen med Dækskællet,

og i Spidsen af Hunraklens, under Frugtmodningen forstor-

rede, blivende og træagtige Dækskæl sees disse Skæl som fire

smaa Takker (5). De to yderste (5 6', W) ere altid noget sforre

og sidde mere fortil, medens de to mindre og indre (6-, ft")
sid<le

mere bagtil eller nærmere Axen. Hvorledes er disse Skæls Forhold

til de to Blomster, som sidde indenfor dem (3), at forstaa? Ere

de Dækblade eller Forblade? Hore de til samme Axe som Blom-

sterne, eller ere de disses Stotteblade? Naar man seer hen iH

r indenfor de fire Skæl har tre med et firflige
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( Slovdragere forsynede Blomster, synes det

at være rigtigst at antage, at der indenfor hvert Hoveddækskæl

sidder en sammentrængt Kvast. De to forreste Dækskæl (2 b\ b^)

hore til Midtblomsten, og af Dækskællene til de sidestillede

Blomster ere kun de to forreste (6^ b^) komne til Udvikling,

medens de to bageste {x, x) mangle*).

Hos Cratægus punctata ere Axelbiadene liniedannede, rodlige

og i Banden forsynede med Kjertier (Fig, 37, 2). Nedrebladene

hvilket ogsaa antydes ved

Fig. 37.

to Tænder, som navnlig ofte sees i Spidsen

blad (3). Dækbladene (1 6) t

Hedreblade; de ere kun lidt mindre, spidsere og smallere ved

Grunden. Baade Dækbladene og Nedrebladene ere rodlige lige-

som Axelbladene og ligesom disse i Banden forsynede med Kjert-

ier. Alle andre Pomaceer og ligeledes Drupaceerne stemme

i Dækbladenes Forhold væsentlig overens med Cratægus punctata.

fios Hoteia japonica have Bladene frie, lancetdannede, hinde-

agtige Axelblade (Fig. 38, 1). Dækbladene ved Grunden af de

primære Grene i den sammensatte Blomsterstand bestaa af to
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forneden sammenvoxne Axelblade og et lille Rudiment af Pladen

(2). Dækbladene af anden Orden ere lidt mindre og vise en

fuldstændigere Sammenvoxning af Axelbladene (3, 4). Dæk-

bladene af tredie Orden ere endnu mindre, og paa dem sees

kun en svag Antydning af Axclbladene (5).

Bracteæ fulcraceæ. Hos de Planter, hvor Nedrebladdelen

fremtræder under Form af Axelbladskede, som hos Rosaceerne

og mange Papilion aceer, ere Nedrebladene, som foran vist,

dannede af en Axelbladskede. Men det samme gjelder ogsaa

hos disse Planter med Hensyn til Dækbladene, der kun ere

meget lidt forskjellige fra de fuldkomnere Nedreblade. Herpaa

kan Rosen (Fig. 12, S. 120) tjene som Exempel. Dækbladene

(dS d^, <f) svare ganske til Nedrebladene (n% n*, n^). Ogsaa hos

Ribsen viser sig den samme Overensstemmelse mellem disse

to Formationer (S. 135, Fig. 21, 4 og 5).

Bracteæ^ vaginaceæ, Naar Nedrebladdelen hos en Plante er

en Skede, vil ogsaa i Regelen baade Nedrebladene og Dæk-

bladene have Skedekarakteren; saaledes hos Monocotyl edo-

nerne, Urabellaterne o. fl. At Hylsteret hos Monocoty-

ledonerne svarer til Skeden, er let at paavise. Her skal

anfores et Exempel fra Græssernes Familie, hvor Hylsteret har

en meget afvigende Form. Hos Coix Lacryma er Hylsteret et

kugleformet, graat, glindsende Legeme (Fig. 39, 4), der er saa

stenhaardt, at jeg ofte i Centralamerika har seet Indianerne

trække det paa Snore og benytte det som Perler. Af Blomster-

standen indesluttes kun de tre nederste Smaa-Ax i Hylsteret, og
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Coix Lacryma.

Blomsterstand. '

p Pladen, m fremragende Ar. n Smaa-Ax bestaaende af Hanblomster.

af disse Smaa-Ax, som bestaa af Hunblomster, er kun eet ud-

viklet, medens de to ere meget rudimentære; alle de ovrige

Smaa-Ax (3 n) bestaa af Hanblomster. At disse „Perler" ere del

af Bladets Skededel dannede Hylster, derom overbeviser man sig

ved at betragte dem paa et tidligere Udviklingstrin og sammen-

ligne dem med de nærmest siddende Blade. Dette Hylster er

fra forst af bladagtigt og viser i Spidsen en lille rudimentær

Plade (3p); nærmest ved Blomsterstanden sidde Blade, som

have en udvidet Skede og en lille Plade (1—2) og saaledes danne

Overgangen mellem Hylsteret og Lovbladene.

Hos Umbella terne ere de oftest hurtig affaldende, hylster-

formede Dækblade, som omslutte den unge Blomsterstand, dan-

nede af Skeden — saaledes t. Ex. hos Fennikelen (Fig. 23, 3) —
medens i Storsvobets og Smaasvobets Blade Plade og Skede ofte

ere lige fremherskende.

Brarie<B ochreaceæ. Hos Polygoneerne bestaa Nedrebla-

dene af Kræmmerhuset med en lille rudimentær Plade (S. 140,

Fig. 2b, 4). Dækbladene frembyde ganske de samme Forhold, baade



de storre, som omslutte den hele Blomsterstand (Fig. 25, 3), og

de mindre, som sidde ved hver Blomst.

Bracteas laminaceas. Hos de Planter, som mangle Nedre-

bladdel, svare i Regelen baade Nedrebladene og Dækbladene til

et tidligt Udviklingstrin af Pladen, saaledes hos Labiatæ, Perso-

natcB, AcanthacecBj Caryophyllaceæ o. m. fl.

Bracteas petiolaceæ. Det er kun sjeldent, at Nedrebladene

dannes af den udvidede Bladstilk; delte finder Sted hos de

flesle Ericaceer, men det samme gjelder da ogsaa med Hensyn

til Dækbladene. Hos Ledum latifolium, for at anfore et Exempel,

er det let at se, hvorledes Bladstilken efterhaanden bliver bredere

F

J'i'.é'.

; Dækskæl.

bladagtig (Fig. 40, 3—6 «) , medens paa samme Tid

liver mindre og tilsidst ganske forsvinder (3—6 p).

mdannelse af Lovbladene til Dækblade og Overensstem-

oellem disse og Nedrebladene er ligesaa ioinefaldende

imum (Fig. 40, 1—2), R. hirsutum, Ledum

paiustre o. fl.

Efter saaledes at have gjennemgaaet de vigtigste af Dæk-

bladenes morfologiske Forhold gaaer jeg over til at omhandle

Ved Forblade (^Vorblalter«) have, som forud (S. 114) be-

mærket, flere tydske Morfologer forstaaet de nederste, sædvanlig

skælagtige — hos Dicotyledonerne er der i Regelen to ligeoverfor

hinanden siddende — Blade paa Skuddet, uden Hensyn til, om



dette var vegetativt eller propagativt (en Blomst). De fleste Bo-

tanikere tage dog „Forblade* i en mere indskrænket Betydning

og forstaa herved sædvanlig Hoibladene paa Blomsterstilken ,
de

fdrste Blade i den Cyclus, som fortsættes i Bægerets Blade;

men selv disse Botanikere have dog ikke tilstrækkelig skarpt be-

grændset Forbladenes Begreb, hvilket kan sees deraf, at man hos

dem ofte Gnder Udtrykkene „fertile og sterile Forblade«, og ved

fertile Forblade menes da saadanne, i hvis Hjorne der sidder en

Forblad, det er et Dækblad. Indrommes det, at et Forblad

kan stotte en Blomst, saa er herved den eneste skarpe Grændse

mellem de to Kategorier af Hiiiblade ophævet. Det er derfor

aldeles nodvendigt at fastholde som den egentlige og væsentlige

Forskjel mellem Dækblade og Forblade, at de forste i Begelen ere

Stotteblade for en Blomst eller en Blomsterstand, de sidste

derimod aldrig. Forbladene bore nemlig til samme Axe som

Blomstens Blade, og de kunne ligesom disse aldrig have nogen

Knop i deres Hjorne. Viburnum

'''S- ^^-
glabratum horer til de Planter, som

man har tillagt „fertile Forblade",

og den vil saaledes kunne oplyse

lene ved Grunden af Kvastens

Grene (Fig. 41 d) har man kal

„fertile Forblade", men de ere Hæ

blade; kun de to ved Grunden

Underbægeret lige overfor hinand

siddende Skæl (ff) ere Forblade.
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At Forbladene hore med til selve Biorastens Axe og netop

heri have deres væsentligste Særkjende, lære baade deres Ud-

vikling og deres Stilling i Forhold til Blomstens Blade.

Hos mange Planter ligne Dækbladet og de to Forblade hin-

anden meget og ere stillede tæt sammen, ja endog ofte ved

Grunden sammenvoxne — saaledes t. Ex. hos mange Acan-

thaceer — , og de fleste Botanikere opfatte da alle tre Blade

som Dækblade („Qos Iribracleatus"). Men Udviklingshistorien viser,

at de to sidestillede Blade ved en „flos tribracteatus" tilhore

en anden Axe end Dækbladet, nemlig Blomstens egen Axe,

eller at de ere Forblade. Schaueria calotricha vil kunne op-

lyse dette Forhold. Hos denne Plante sidder der ved Grunden

af de to sidestillede Blomster i den kvastformede Blomsterstand

tre Hoiblade, som væsentlig stemme overens i Form og Stiirrelse

(Fig. 42, 1 «!//'), eller vi have her, efter den gængse Terminologie,

en „flos tribracteatus"*). I den ganske ånge Blomsterstand vil



s, at de to sidestillede Blade {I ff^) anlægges

som de to forste Blade paa det Skud, som danner Blomsten .

(2 //*). Saaledes anlægges der i Hjornet af hvert Dækblad paa

begge Sider af Hovedaxen en Blomst, og disse to Blomster ere

indbyrdes antidrome, o: naar Bladspiralen i den ene Blomst gaaer

til Hoire, gaaer den i den anden til Venstre. Hertil knytter sig

ogsaa en Forskjel i de]^to Forblades Storrelse, som fra forst af

er meget paafaldende (Sfp), men ved de udvoxne Forblade

næsten udjævnes, og det storre Forblad sidder hos den ene af

de antidrome Blomster til Hoire, hos den anden til Venstre,

Disse to Forblade staa dog ikke noiagtigt ligeoverfor hinanden,

og den fortil vendte Band af det ene Forblad er noget stærkere

udviklet. Herved betinges Bægerbladenes constanle Stilling i

Forhold til Forbladene og Dækbladet; det forste Blad af det

fembladede Bæger kommer herved til at vende skraat fortil og

det andet mediant bagtil (Fig. 42, 1). Dette er det alminde-

ligste Forhold hos Dicotyl ed o ner n e, saaledes hos Ra-

nunculaceæ [Delphinium^ Aconitum)^ Violaceæ^ Oxalidei

laceæ, Personatæ, Labiatæ (Scutellaria, Gratiola)^

Ericaceæ^ Amarantaceæ o. fl.

Forbladene ere altsaa stillede mellem Dækbladet og Bæger-

bladene. Nedadtil er saaledes Grændsen skarpt nok betegnet

derved, at Forbladene altid tilhore en anden Axe end Dækbladene

— kun i visse hæmmede Blomsterstande kan Adskillelsen mellem

de to Slags Hoiblade undertiden frembyde Vanskelighed. Opadtll

elier i Forhold til Bægerbladene eller Blomsterdækket er Grændsen

ikke altid let at drage, saaledes som i det Folgende ved flere

Exempler vil blive oplyst. Men endog hos saadanne Planter,

hvor Forbladene ved deres Stilling og Form i Regelen tydeligt

nok ere betegnede som saadanne, kunne de i visse Tilfælde an-

tage Bægerbladenes Karakter og træde i disses Sted. Herpaa

frembyder Delphinium Ajacis et Exempel. Hos denne Plante

sidder der normalt to Forblade paa Blomsterstilken, og disses

Forhpld til Bægerbladenes Stilling er det samme som hos Dico-



tyledonerne i Almindelighed (Fig. 43, ^); men undertiden have

de overste Blomster i Klasen — af hvilke dog ingen er Ende-

blomst, da denne altid mangler baade hos Delphinium og Aeo-

nitum — kun eetForblad, men da er der altid to af

Bægerbladene, som ere forsynede med Spore. Det

Dele, og herved er ogsaa Bægerbladenes relative

Stilling til Axen bleven en anden (Fig. 43, B). Medens

det i Regelen er det andet ind imod Axen vendte Bægerblad,

som er forsynet med Spore, er det derimod her det forste

og det tredie Bægerblad (Fig. 43, ^ 2)*). Undertiden mangle

begge Forbladene, og da er der tre Bægerblade, som ere for-

synede med Spore, og begge Forbladene udgjore Dele af Blomsten.

„En Overgang til denne Formindskning i Forbladenes Antal danne

saadanne Blomster, som vel have to Forblade, men det ene af

disse er rykket tæt op til Bægeret og har antaget en bægeragtig

Beskaffenhed, det er blevet storre, bredere og farvet.«*)

Medens der hos Dicotyledonerne i Regelen findes to For-

blade og hos Monocotyledonerne eet, er der dog ogsaa ofte et

storre Antal tilstede. Tre Forblade have mange Gesneraceer,



Erica Sebestana o. fl., og et stort Antal forekommer I

nanthus (Fig. 44, 2), Calycqnthus, Rhodoleia, Dianthus, hos flere

Epacrideer {Styphelta tubiflora, Fig. 44, 3), Avicennia o. Q. I sidst-

nævnte Tilfælde er især Forbladenes Betydning som Blomstef-

skuddets Nedreblade ioinefaldende, saaledes som det vil sees ved

at sammenligne det unge vegetative Skud og Blomsterskuddet af

Chimonanihus fragrans med hinanden (Fig. 44, 1—2).

Visse Familier mangle altid Forblade, saaledes: Primulacem,

CTUciferæ, Capparideæ, Resedaceæ^ Balsamineæ, Orchidea.

Hvad Forbladenes Storrelse angaaer, da ere de i Regelen

mindre end Dækbladene og ligeledes, i Overensstemmelse med

deres Betydning som Blomsterskuddets Nedreblade, mindre end

Bægerbladene. Naar en Afvigelse fra Metamorfosens Regler

(se S. 117) i denne Henseende finder Sled, eller naar Forbladene

ere storre end Bægerbladene (Fig. 44, 4), komme de ogsaa til at

spille en vigtigere Rolle i systematisk Henseende, end sædvanlig

er Tilfældet. Herpaa afgive Amaran tacee rne et Exempel. De

ualmindelig store og farvede Forblade, der af Linné og senere

ogsaa af Martius opfattedes som Bægerblade, afgive i denne

Familie gode Slægts- og Arts-Karakterer.



Med Hensyn til Forna og Bygning stemme Forbladene

sentlig overens med Dækbladene, og ligesom i d

delens og Nedrebladenes særegne Karakter gjor sig gjeldende,

finder dette ogsaa hos visse Planter Sted ved Forbladene.

Hos Myrica Gale bestaaer Hunblomsten af en nogen Stovvei

og to smaa skælagtige Forblade (Fig. 45, 3), der omsider blive

kjodede og voxe sammen med Frugten*). Comptonia^ der med

Hensyn til Bladene adskiller sig væsentlig fra Myrica derved, at

disse ere balvfinnede og forsynede med Axelblade, frembyder en

i V-

Comptonia asplenifoUa. 1 Hunblomst med to Forblade, a Axelblade.

Forblad paa et senere Trin, udslaaet; bb Anlæg til Flige. 3 3Iyrica

Gale. Hunblomst med to Forblade.

Forbladene Her findes nemlig to Qigede,

Forblade, og ved at undersoge

sig om, at disse For-

tilsvarende Forskjel

ikke med Frugten

den ganske unge B

blade anlægges ganske paa samme Maade som de e|

Blade og ere forsynede med to Axelblade (Fig. 45, 1 aa).

paa viser der sig ved Grunden af Pladen paa hver S

i Blomsterdække; saaledea
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lille Knude (2 fc, fc), Anlæget til en Flig. Flere saadanne komme

senere til, og paa denne Maade dannes de fligede Forblade*).

Det saakaldte Yderbæger eller Bibæger hos Malva-

ceerne er dannet af et eller flere i samnae Hoide stillede

Forblade, og disse Forblade anlægges som de egentlige Blade,

men blive staaende paa Axelbladtrinet, hvorfor ogsaa Cl os har

foreslaaet at kalde dette Forbladsvob „stipulium^ **). Malope tri-

fida har et trebladet Yderbæger, hvis to fortil vendte Blade svare

til Axelbladene og det bagtil vendte til den rudimentære Plade;

Kitaihelia vitifolia har et sexdelt Yderbæger, som er dannet af

to Blade med deres Axelblade (Fig. 46, 1—2); Hibiscus syriacus

har et tibladet Y'derbæger. Forst sees det udelte Anlægstrin af

to modsatte Blade (1 c, c), dernæst vise Axelbladene sig (2), og tilsidst

fremkommer der ved Grunden af Pladeanlægene paa hver Side en

Knude, der svarer til en Bladflig. Udviklingen er altsaa her den

samme som hos Comptonia, og af Yderbægerets ti Dele svare de

sex til to rudimentære trefligede Plader og de fire til disse

Pladers Axelblade. Hos Pavonia hastata bestaaer Yderbægeret

af fem Dele, idet nemlig de to mod Axen vendende Axelblade

voxe sammen***). Med dette væsentlig af Axelblade dan-

nede Forbladsvob maa ikke forvexles P o tentillernes

Yderbæger, der med storre Foie bærer dette Navn, da det er

dannet af Dele, som virkelig tilhore Bægeret, nemlig af Bæger-

bladenes to og to indbyrdes sammenvoxne Axelblade. Her an-

lægges forst Bægerbladene (Fig. 46, 3 fc), og mellem disse træde

de forste Anlæg til Yderbægerets Blade frem som smaa Knuder

(3 a), ganske paa samme Maade som Axelbladene ellers vise sig

ved Grunden af det unge Blad. Hvert af Yderbægerels Blade

1 mellem Myrica og Comptonia

> (Prodrom. 16. S. 147).
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Kitaibelia vitifolia. 1 ganske ung Blomsterknop (6) med forste Anlæg ti

bægeret (c, c). 2 Samme paa et senere Udviklingstrin. 3 Qewm url

Ung Blomsterknop. Bægerbladene [b] anlægges forst, derpaa som

; Axelblade, og hos Fragaria ere Axei-

bladene ofte fuldtallige, saa at her Ondes et tibladet istedetfor

et fembladet Yderbæger*),

Ligesom Potentillemes Yderbæger med Urette er blevet ben-

regnet til Forbladene, saaledes gjelder det samme ifolge Hof-

m eis ter med Hensyn til de to Smaablade, som sidde paa

Blomsterstilken hos Genis teerne. De ere nemlig Stottebladets

Axelblade, som ved Forskydning ere komne til at sidde paa

Blomsterstilken, idet denne forlænges ved intercalær Væxt i

sin Grund**).

Naar det, som vi have seet, endog hos Planter med fuld-

komne og fra hinanden vel sondrede Blomster kan frembyde

nogen Vanskelighed at drage den rette Grændse mellem For-

bladene og Blomstens Blade paa den ene og Dækbladene paa

den anden Side, saa er det naturligt, at dette endnu i hoiere

Grad maa finde Sted hos Planter med ufuldkomne Blomster og

hæmmede Blomsterstande, Det er nogle saadanne, som her til

Slutning skulle fremdrages.

Hos Carex har man sædvanlig opfattet det Hunblomsten om-

sluttende, krukkedannede Blad som Blomsterdække. Udviklings-

historien har imidlertid vist, at dette Blad foruden Stovveien

*) Payer: Elements de Botanique. S. 90, Fig. 144.
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ogsaa indeslutter et rudimentært Anlæg til en Forlængelse af

Axen*), og at dette Anlæg undertiden udvikles og bærer en eller

flere Blomster. Det er derfor med Rette af Schnitzlein blevet

betegnet som et ^^involucrumurceolatum"'**), svarende til Hylsteret

hos Coix Lacryma (se S. 167, Fig. 39).

Blandt alle Familier er Græssernes maaske den, hvor

Grændsen mellem Dækbladenes, Forbladenes og Blomsterdækkets

Regioner er vanskeligst al fastsætte. At Glumæ ere golde Dæk-

skæl, og at paleæ inferiores ere Dækskæl, der tjene som Stotte-

blade for Blomsterne, maa ansees for utvivlsomt. Om Betyd-

ningen af palea superior hersker der forskjellige Meninger. Man

har tidligere været mest tilboielig til al henregne dette sædvanlig

toribbede og i Spidsen lotandede Skæl til Blomsterdækkets ydre

Bladkreds og antaget, at det repræsenterede to sammenvoxne

Blade***). Der synes imidlertid at være mest Grund til at be-

tragte del som et Forbladt). Af Blomsterdækkets indre Kreds

ere næsten altid kun to Blade tilstede i Form af to smaa Skæl

(lodiculæ)', hos Stipa og Bambuseæ er denne indre Kreds fuld-

stændig udviklet, medens den stundom ganske, mangler {Cryptii,

AUopecurus). Den ydre Kreds åf Blomsterdækkets Blade abor-

Platycarya^ en i flere Henseender afvigende Slægt af Val-

nodfamilien, frembyder et Exempel paa, at golde Stovdragere

paa en skuffende Maade kunne efterligne Forbladene hos andre

l*lanter, saa at disse to Bladformationer let kunne forvexles. Hos

P. strobilacea beslaa Raklerne enten alene af Hanblomster — hver af

disse er dannet af ti Stovdragere i Hjornet af et Dækskæl — eller

Das Microscop. S.



sæk. 3—4 to saadanne fra Frugtknuden fuldstændig losnede Skæl. (Tildels

foroven af Hanblomster og forneden af Hunblomster; hver af

disse bestaaer af en Stovvei, sammenvoxen med to sidestillede Skæl

(Fig. 47, 1). I sidstnævnte Tilfælde er der altid midt paa Raklen

et Bælte, hvor Blomsterne ere Ivekjonnede. Hunblomsterne af

Platycarya og Myrica (Fig. 45, -3) stemme væsentlig overens ; de

bestaa hos begge disse Slægter af en Stovvei, hvis Frugtknude

er sammenvoxen med to sidestiUede Skæl. Hos Myrica betragtes

disse Skæl med Rette som Forblade, og man kunde da let fristes

til at tillægge dem samme Betydning hos Platycarya. En nær-

mere Undersogelse viser imidlertid, at de sidestillede Skæl her

ere golde Stovdragere*). Blandt de tvekjonnede Blomster, som

ofte indlage et Midtbælte paa Raklen, vil man altid finde nogle,

som slaa paa Overgangen mellem Tvekjonsblomsterne og Han-

blomsterne, og hos disse sees det, at Skællene losnes fra deres

Forbindelse med Frugtknuden og blive forsynede med een eller

to Stovsække (Pig. 47, 2 aa). I andre Blomster ere disse Skæl

fuldstændig frie (3, 4) og stemme da væsentlig overens med de

normale Stovdragere, kun er Cellevævel ofte i Spisen af Skællet

'blodvortet ligesom paa Arret.

*) C a si mir de Candolle: Mémoire sur la famille des Juglandées.
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Hos Empetrum nigrum beskrives Blomsterne sædvanlig som

enlige i Bladhjornerne*). Her findes imidlertid kun tilsyneladende

enlige Blomster med fem Forblade paa Blomsterstilken, men i

Virkeligheden en hæmmet Blomsterstand**), i hvilken sædvanlig

kun een, men undertiden ogsaa to eller tre Blomster komme til

Udvikling. Af de fem skælagtige Blade, der almindelig betegnes

som Forblade, ere kun de to med Rette henforte til disse,

medens de tre ere Dækblade, saaledes som det sees af hos-

staaende Diagram af Blomsterstanden.

Fig. 48. ^^ betegner Axen, fol Stottebladet,

a, 6, c Dækblade, a, /S Forblade, 1, 2, 3

Bægerbladene, 4, 6, 6 Kronbladene. In-

denfor disse er baade StSvbladenes og

Frugtbladenes Plads angiven, men kun

den ene af disse Formationer udvikles

i samme Blomst. * betegner den hæm-

(^-^r;) mede Endeknop.
^-^ jjBlomsterkoppen" hos Eu-

Umpetrum nigrum. Diagram phorbia tor vistnok med Rette betragtes

af Blomsterstanden (efter
^^^ ^^^ mærkeligste og mest lærerige

af alle hæmmede Blomsterstande. Storre

Lighed med en enkelt Blomst lader sig neppe tænke hos en

Blomsterstand, saa at endog Linné her tog Skinnet for Virke-

ligheden og i Blomsterkoppen saa en Blomst, ikke en Blomster-

stand. Allerede Lamarck***) og Jussieut) formodede den

rette Sammenhæng, men det var R. Brown forbeholdt at finde

Noglen til Tydningen tt), idet han viste, at den ovenfor Arlicula-

tionen siddende Del af „Stovdrageren" udvikles som en selv-

724.
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I den under Articulationen sid-

Fra denne R. B ro w ns Tydning

Euphorbia (1814) dateres med Rette

n Methode i Undersogelsen, som forst i

ulde Lys over Morfologien. Hvad der

fuldstændige Forstaaelse af denne eien-

bleven tilfoiet af Ro ep er*), hvem

erne" som Commisuraldannelser skyldes^

viste, at Hanblomsterne danne hæmmede

»Kopdækket« er dannet af fem til et

Svob forenede Dækblade. Hver anden af

Lapperne danner en halvmaaneforraet,

farvet Kjertel, som ikke repræsenterer

et selvstændigt Blad, men kun Dækbla-

denes oventil paa en eiendommelig

Maade omdannede BeroringsDader. En

midtstillet, langstilket Hunblomst (en

nogen, af tre Frugtblade dannet Stov-

vei) begrændser Blomsterstandens Ho-

vedaxe. Hanblomsterne, hver be-

staaende af en nogen, paa en Stilk til-

leddet og af et Dækskæl stottet Stov-

drager, ere stillede i to Rækker i

Hjornet af hvert af Kopdækkets Blade

og udfolde sig i en Zikzaklinie, fra

oven nedad eller nedenfra udad, hvoraf

man er berettiget til at slutte, at de

danne en hæmmet Svikkelkvast, hvis

ikke er
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kommen til Udvikling*). I hosstaaende skematiske Billede af

Blomsterkoppen ere de manglende Axer angivne. Dækskællene

ved Grunden af Hanblomsterne betegnes af lydske Botanikere

som „Vorblåtter", men ere ifolge den i det Foregaaende givne

Definition paa „Forblade« at betragte som Dækblade af for-

skjellige Ordener.

Til Slutning skal her udhæves, at der indenfor begge Kate-

gorier af Hoiblade gjor sig samme Forskjellighe d i Stil-

lingen gjeldende. Denne Parallelisme vil sees af nedenstaaende

Oversigt:

Dækblade: Forblade:

enlige: Hylsteret; Smaahylsteret {spatheUa)^

modsatte: paa Gaffelkvasten (dicAaiium) ; alm, hos Dicotyledonerne;

krandsstiUede: Storsvob og Sraaasvob ; Forbladsvob (Yder-

bæger)**);

taglagte: Kurvdække; taglagt Yderbæger.

Af den i det Foregaaende meddelte Udsigt over Hoib la-

den es morfologiske Forhold vil det være indlysende, at disse

Blade udgjore en ligesaa selvstændig Formation som Lov-

bladene, Bægerbladene o. s. v. Dette gjelder navnlig med Hensyn

til Dækbladene. Dækbladet karakteriseres nemlig som

saadant ikke ved sit Forhold til Blomsten, for hvilken det i

Begelen tjener som Stotteblad, men ligesom Bladene i de andre

Formationer ved sin egen Stilling, Form og Bygning.

Payer er ved sine Undersogelser over Biomsterkopper

kommen tilbage til den Linneiske Opfattelse (Organogéni

Ro ep er har godtgjort det Uholdbare i hans Bevisforel

botan. Meinungen, S. 35. Rostock. 1860).

Hos Malvaceæ, Pasnfioreæ, Mitraria o. fl.



Begrebet „Dækblad" er selvfolgelig ikke nogen relativ Bestem-

melse i den Forstand, at et Blad, som ifolge sin Stilling, Form

o. s. V. er Dækblad, skulde hore op med at være dette, fordi

der ingen Blomst sidder i dets Hjorne*). Ligesom golde Stov-

dragere, der antage Kronbladenes Form og Funktion (t. Ex. hos

Scilamineerne), ligefuldt raaa betragtes som Stovdragere, saa-

edes vedblive de Blade, som ifolge deres Stilling og morfo-

logiske Forhold maa opfattes som Dækblade, at henhSre til

denne Formation, selv om deres Funktion forandres. Det

er netop delte Forhold, som vil komme til Anvendelse i de fol-

gende Afsnit af denne Afhandling, hvor det vil blive vist, al

Dækbladene hos Conifererne overtage Stovbladenes og hos Cyca-

deerne baade Stovbladenes og de ægbærende Blades Funktion.

Efterskrift. 1 det forsle Afsnit af denne Afhandling

(S. 105) er der gjort gjeldende, at Stovdragerne altid opstaa ved

Omdannelse af Bladorganer, medens Ægkjernen altid er en Axe-

dannelse. Efter Undersogelser, som ere fremkomne i den aller-

seneste Tid**), synes der at være Grund til at antage, at Stov-

sækkene hos Najas og Casuarina dannes afAxespidsen i Blomsten.

Disse Planter ville saaledes gjore en Undtagelse fra den almin-

delig gjeldende Regel for Stovdragernes Dannelse.

Jevnfor: Botanisk Tidsskrift, andet Bind, S. 126; fremdeles: et Forsog

paa Eristikens Anvendelse i den botaniske Kritik af Dr. phil. Heiberg,

belyst af A. S. Orsted, S. 17, og ligeledes en Afhandling af R. Pe-

dersen i Bot. Tidsskr., tredie Bind, S. 6.

Magnus: Zur Morphologie der Gattung Najas. Bot. Zeit. l^^^



Forklaring af Pigiircrne.

Alle Figurerne ere mere eller mindre forstorrede.

Fig. 1 en misdannet Kogle af Sortgranen (Pice

overste Del [c] ere Skællene næsten normale;

hvor Dækskællene gradvis antage Karakteren ;

samme Tid Frugtskællene blive mindre. Paa den neaerste uei (ai ere

Frugtskællene ganske forsvundne, og Dækskællene ere næsten normale

Støvdragere. — 2 en normal Stovdrager af Sortgranen, seet fra Rygsiden;

3 samme seet fra Siden. — 4 et Dækskæl fra den nederste Del af Koglen

(1 a), næsten fuldstændig omdannet til Stovdrager. — 5 et misdannet Dæk-

skæl [d], i hvis Hjorne sees det forste Spor til et Frugtskæl (c). — 6-7

lignende stovsækbærende Dækskæl med tilhorende Frugtskæl af Bæltet b

(Fig. 1). — 8 Dækskæl (d) cg Frugtskæl (c) af den overste Del af Koglen (1 c).

Fig. 9 en misdannet Stovbladstand af Sortgranen. Forneden (a) ere

og mere Dækbladenes Karakter, medens der i Hjornet af dem begynder at

vise sig et rudimentært Frugtblad; i den overste Del (c) ere Stovdragerne

blevne til normale Dækskæl, og Frugtbladene have væsentlig samme Form

som paa Koglen, men ere i Regelen golde. - 10 næsten normalt Dækskæl

(d),og Frugtblad (c) af Fig. 9 c. — 11-14 Skæl af Fig. 9 6. 11 Dækskællet

{d) meget storre end sædvanlig og med utydelige Spor til Stovsække paa

Rygsiden. Frugtbladet (c) dybt udskaaret. 12—14 Dækskællene (d) ere

blevne endnu storre og i Frugtbladets Sted træde to Skæl (c). — 15 af en

anden misdannet Stovbladstand, d næsten normal Stovdrager, i hvis Hjorne

"
'"pig^^'ie'en Stovbladsta3 'aTlTvtdgranen (Pkea alba), som foroven

er omdannet til Kogle; forneden (a) normale Stovdragere; paa Midten et

smalt Bælte {b), hvor Skællene væsentlig have samme Karakter som i Fig.

22—24; foroven (c) er der næsten normale Dækskæl og Frugtskæl.

Fig! Is en Kogrlf HvidVranen, i 'spidsen omdannet til Stovblad-

stand; forneden («) ere Skællene næsten normale; P''"

^'^'^''^^^^^^^j'/J^
^^^^

svundne, og Dækskællene omdannede til Stovdragere.

Fig 19-20 Stovdragere af den nederste Del af Stovbladstanden Fig. 9

i Begreb med at omdannes til Dækskæl.

Fig. 21—25 vise den Omdannelse, som Skællene paa en misdannet

Stovbladstand af Ficea alba efterhaanden undergaa nedenfra opad. 21 næsten

bladagtig og to smaa Skæl ere fremkomne i dens Hjorne som det forste

Spor tiret Frugtblad. 23-24 Stovdrageren er bleven til Dækskæl (d) og

Frugtbladets to Skæl meget storre (c). 25-26 af den overste Del af den

misdannede Stovbladstand; 25 Dækskællet (d) næsten normalt; de to Skæl

(22— 24 c, c) ere forenede til et tvedelt Frugtblad (c); 20 samme seet forfra.



Eiplicatio iconum.

t dorso, 3 id(

in stamen mutala e parte inferiore strobili (Gg. 1 o). — 5 stamen (d) e parte

media (fig. 16), in cujus axilla primum carpelli vestigium (c) apparet. —
6 stamen (d) cum carpello (c) jam' multo majore et apice exciso. — 7 braclea

{d) dorso sacculo pollinifero instructa, in cujus axilla carpellum ferme nor-

male. — 8 bractea (d) cum carpello (c) e summo strobllo (flg. 1 c).

In figuris 9—15 et 19—20 mutationes monstrosæ ramuli staminiferi

amentacei (qui amentum aut flos ab auctoribus vulgo nuncupatur) Pkeæ

nigrce ante oculos ponuntur. Inferne »amentum masculinum« normale su-

perne in strobilum mutatur. Stamina partis inferioris (fig. 9 o) normaiia, in

parte media (6) in bracteas (19, 20, d in fig. 14, 13, 12, 11, 10) sensim

carpella proferre incipiunt. Hæc carpella in parte



Videnskabelige Meddelelser

fra

deii naturhistoriske Forening i Mjobenhavn.

1868. Udgivne ar Selskabets Bestyrelse. Nr. 11—13.

Faunula Molluscomm Islandiæ.

Oversifft over Islands Bloddyr.

Olafsens ogPovelsens „Reise igjennera Island« samlMohrs

„Islandske Naturhistorie« ere endnu Hovedkilderne til Kundskaben

om Islands Bloddyr-Fauna**). For den Tid have vi egenlig kun

med Undtagelse af nogle Biæks

de slorsle Sjeldenheder i Conchyliesaml

I .Verhandeling der westindische en

bletten. (111. p. 543) omtales folgende i

groote Nord-Kaapze Mossel; men noei

selen.. -De St. Jacobs Schelp uit d(

hele kjendte Valen lyn af .Straat Da

staaes Peetm islandicu«: 3 Expl. hos

hos Voet og Zwol. 3 hos Vincent

som en Tallerken, og endelig 3 i hans

Knorr (Deliciæ naturæ 1754. B. I

landicus i flere Exemplarer, hvilke A

• Veignugungen des Auges etc, I Ban<
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at nævne Ole Worm, som i „Museum Wormianum" (1659) p. 246

beskriver en Loligo (a: Ommatostrephes), der var fanget paa Island

i Aaret 1647. 1752—57 bereistes Island i naturhislorisk

Henseende Selskabs Bekostning

nævnte islandske Studenter, Eggert Olafscn og Bjarne

Povelsen. De fra Reisen hjembragte Naturalier bleve ifolge

Procantsleren E. Pontoppidans Forslag af 16de Novbr. 1757

„hensatte i den store Sal, som er over Communitetet«*). I Aarene

1761 og 1762 riedsendteBiarnePovelsen, der 1760 var bleven

udnævnt til forsle Landphysicus paa Island, fremdeles Naturalier

til Videnskabernes Selskab, hvilke (ifolge Briinnichs Angivelse)

af dette afgaves til „Naturlhealret". Saavel ved denne Udnæv-

nelse som især ved E g g. Olafsen s Befordring til Vicelaug-

mand 1767 og tragiske Endeligt den 30te Mai 1768 forsinkedes

Udgivelsen af Reiseværkel indtil 1772, da det blev udgivet i

Soro ved Prof. Erichsens og især ved Schonnings (roen

oeppe, som paatænkt, ved Brunnichs**) Bistand.

Paa Tab. X. og XI. ere folgende Arter fremstillede i ret gode Afbild-

gronlandica. 4. Trojphon clathratuni (svnes ikke at være omtalt i Texten, med
mindre den er fossil). 5 Pecten idandicus. Tab. XI: f. 3. 4. 6: Xirphæa

S. Cyprinaklandica. in. -Sog-Skjæl«, n\ni\s,\:.<^ Astarte comvressa. II. Tec-

driDger-, der stotter sig deels til Lessers »Testaceologic, deels til Hills

-.Natural llislory. og til .Systema Naturæ-, edil. X. Han antog, at man alt

som med Sikkerhed kunne paavises af hans Bog, nemlig 30 Havformci



Pholas : P,holm crispata (Dergbue).

Mya: Mya: truricata og Tellina calcar

Ostrea:: 0. eduli s (»skallrindes i Hvallio

-. Haf-Kongiir« er Fu

villes og Hills Slæ

11 11 é s Turbo littoreus

Trochus: Ldtiykket »en

at antyde Trochus tumid

Turbo: 1) Turbines Lh

Tiirbines nerkoidei- a. d

brunagtige, Faun. Svec. I3i'0", samme Art. _'. i »i

anfores 3 Varieteter af Littorina obtumta. 3. •!

synes ligeledes at være Varieteter af L. oltuaata. •

maaske Lacuna-kxiei: e. er maaske Trichotropis.

Fatella: 1 er Velutina, 2 Tectura testudinalis, 3 Ce

G m e 1 i 11 s Fatella spiralis.

Dmtalium er Balanus''fsiuJosus. ~ .Tremadkr- (ofr.

nd- og Ferskvandsskjælfiskeue angives lil 15

! Sodlogsdal.

Concha bivahis synes at antyde en Sphærium; Ma;

Cylindrus: maaske en Pupa.



findes i Vandet, snart paa det lorre«.

F. Nerita: I) Helix hortensis; 2) Vitrina.

Folgende af Olafscns Arts-Diagnoser ere gaaede o\'er i O. F. Miil

•p/odromusZool. Dan., og derfra til Systema Naiiiræ ed. XIII, hvor Gm
har tilfoiet Artsnavnet: Mya. memhranacea , ratella spiralis, P. nerii

Nerita islandica og Nerita affinis.

VII. Bind (1784): Fecten idandicus p. 318-19.
VIII. Bind (1785): Pkolas crispafa fra Vidoe (med Citat af Oiafsen Isld.)

p. 372; Mytilus edulis p. 172; M. modiolus f. 180; Ckiton albus f.S17;

Ch. ruber f. 818.

X. Bind (178S): Patella testudinalis p. 326.

XI. Bind (1795): Patella nouchina f. 1927-28.

Dr. Joh. G. Kiinig opholdt sig paa Island for „Flora Danica"

fra Foraaret 1764 indtil ud paa Hosten 1765. Efter sin Hjem-
toffist „skicltade han Linné de islandska vexter, ibland hviika



samlingen af Fuci och andra hafsvaxler var utan lika. Och

efteråt sander han från Madeira, Caput bonæ spei, Madras och

Tranquebar*) en stor samling«**).

Konigs Navn nævnes ved de nedenfor anforte Arter fra Island i

Syst. Nat. XII (1767) og i .Rariora Norvegiæ. (1768) (optrykt i .Amoenitates

Acadcmicæ. t. VII. p. 469, 473), hvor det hedder: »Konlg, qui In Islandia

ordinem Molluscorura & genus Fucorum variis novis speciebus auxit«, og

p. 472: .Præterea nec quoque hoc in ioco J. G. Konigium, de quo antea

memini, silenlio prætermittere debeo, qui in Islandia ante duos, vel quod

forsan excurrit, annos incomparabili studie recondifa terræ munera eruens,

rigidissimo subjecit examini. Apud noblliss. D. Præsidem (a: Linné) ipse

vid! compluria ista Mollusca, quæ llle primus in lucem protraxit.«

Dori$ hllamellata og D.lævis. »In oc. Norv., J. G. Konig, nuperius hist.

Disse to Dorider ere beskrevne efter Tegninger, som Konig samtidig

- cinereus. "In oc. norvegico, Konig.«

Mytilus discors. -In Norvegia, Islandia, J. Zoéga, Konig.-

Murex clathatus. -In Islandiæ mari, J. Zoéga, Konig.«

Uden Angivelse af Autoritet anforer Linné foigende Arte

Tellina comea -Magnitud. pisi sed in Islandia quadruplo i

Murex despectus. -Islandia «

Turbo cocMus. »Oc. asiat. Alexandriæ, Islandiæ.. Arten fin

med denne Localitet i -Rariora Norvegiæ-.

Turbo clathrus. -Oc. Europ., Island., medit.«

I -Mantissa PlEftitarum. (1771) anforer Linné endvidere fi

ig selv. Allerede Helbling har 1780 rigtig gjenkjendt

rocMea. Linné har vistnok kun ved en lapsus calami



Afreise til Ostindien 1777 skulde have sendt en Conchylie fra Island.

Joh. Zoega, der studerede Botanik i Upsala fra 1762—64,

senere var Geders Medhjælper i Botanisk Have fra 1765—70
og tilligemed O. F. Muller udgav Kiinigs Islandske Flora,

bliver af Linné (Syst. Nat. XII) anfort som Autoritet for flere

islandske Arter, nemlig foruden de allerede ovenfor anforte:

Venus islandica ogBelixpella (Beskrivelsen passer noie paa Rlssoa cin-

gillus Mtg., der dog ikke senere er funden paa Island). Foruden disse Arter

Cyprcea clandestina), Middelhavet (Mytilus bidens, Arca modiolus\ Norge og

•Oc. septr... [Mya arctica, Anomia pubescens, Chama trapezia, med Urette

optagen i Mullers »Prodr. Zool. Dan.., da den sikkerlic er en middel-

ui. Ulavius, der bereiste Island 1775-77 og udgav sit

Reiseværk 1780, giver kun en Afbildning af Pecten ulandicus

(P- 593 t. IX. f. X.)*).

O. F. Muller anforer 1777 i „Prodromus Z. D." 29 Arter

fra Island efter O I a fs en og Li n né, men opforer med Urette

den capske Buccinum cingulalum.

N. Mohr, der reiste til Island som Naturforsker 1780,

Fabricii Samling findes Astarte compressa L. fra Island, sendt

af Mohr, og maaske flere andre Arter. Hans egentlige Sam-
linger forliste derimod. Mohrs b^kjendte „Forsog til en Islandsk
Naturhistorie« (1786) indeholder en Fortegnelse**) over 52 Arter
af Bloddyr, hvoraf 6 dog ere Varieteter ^llor k.:..c.^^«

Ilt p. 164, at Blækspruttei

bth., 1S50, i Gaimards
Die geographische Ver-



Svein Paulsen berciste Island 1791— 93 for Naturhistorie-

Selskabet. I hans Reiseberetninger i ^Naturhistorie-Selskabets

Skrifter« (1799) 3 B., 2 H. p. 125, omtales en Oslrea ednlis

som funden paa Stranden ved Bessestad, men som han formodede

var en af de af Amtmand Le wez a u til Island forplantede Osters.

Af hans utrykte Dagboger anfiJrer Prof, S teens trup**) en stor

Cephalopod. Adskillige islandske Conchylier i Naturh. Selskabets

Samling hidrore vistnok fra Poulsen.

(i. P. Gaimard „Voyage en Islande et en Gronland execute

pendant les années 1835—36 sur la corvette La Recherche com-

mandée par M. Trehouart, Zoologie par E. Robert (1840)"

indeholder p. 163 en Fortegnelse over Islands Bloddyr efter

Gliemann.

Atlasset (i folio) findes to Tavler, t

I. Cardiiim gronlandicum i forskjeliig



Regimentskvarteermester Faber bereiste Island 1819. I hans

forslijellige ornithologiske og ichthyologiske Arbeider findes nogle

Mollusker omtalte som Næringsmiddel. Han har endvidere raed-

deelt Dr. Beck flere Bloddyr, deriblandt Lymnæa geisericola Bk.

(Index. p. U4), som imidlertid ikke er den Form, der findes i

Geiserens Aflob

Dr. F. A.Thienemann bereiste Island i Aarene 1820—21.

1 lians „Reise im Norden Europas vorzuglich in Island in den

Jahren 1820-21« (Leipzig 1824 <fc 27) anfores p, 155 14 Arter

af Bloddyr, der dog alle ere omtalte allerede af Mohr.

Dendronotm arborescms og .

nævnte ikke senere er funden paa Island. — 1 Fortegnelsen over Tli.s efterladte

Samling findes folgende Arter fra Island: Anomia patelliformis , A. retusa,

Astarte globosa , A. semimlcata, A. sulcata, Cardium edule, C. gronlan-

ralis, L. ohtusata, L. variabilis, Mya byssifera, M. arciica, Myiilus barbatus,

M.discora, M. edulis, Natica pusilla'?, Patella rubella, Pecten va-rius, Pholas

crispatua, Purpura lapillua. Tritoniiim fomieatum, T. Ounneri, Trochns

cinerariusj T. teatudinalia, Turbo planorUs, Venus spuria.

Fra iS'ord-Island anfores: Lactina divaricata, Limncms auricnlarius,

Littorina rudis , Margarita undulata , Natica clausa , Pecten islandicus,

Purpura lapillus, Tellina ealcarea, Trochus margarita, Venus islandica.

Fra Ost-Island (og Husavik) anfores: Helix arbustorum, Mga truncata,

Daværende Cand. phil. J. Steen strup reiste ifolge kgl.

Rescript af 14de Mai 1839 med Cand. polyt. J. C. Schythe,

efter nogle Ugers Ophold i Norge, til Island for at under-

soge dette Lands geognostiske Forhold især i okonomisk Hen-

seende og kom hjem i Efleraaret 1840. For Kundskaben om
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Islands Bloddyr gav denne Reise et betydeligt Udbytte. Land-

faunaen indsamledes især ved Reikiavik, Krisuvik og Nupshlid

paa Sydlandet og ved Sodlogsdal paa Vestlandet, Kystfaunaen

deels ved Reykiavik, deels paa Vestlandet. Desuden under-

sugtes ved Reikiavik om Vinteren mange Tusinde Fisk med

Hensyn til Mavernes [ndhold. Universitets -Museet erholdt

fra denne Reise henved 2,500 Exemplarer, hvoraf et Ud-
valg, bestaaende af over 100 Arter i 576 Expl., var op-

stillet ved de tydske Naturforskeres Mode i Kiel 1816. En

Fortegnelse over Land- og Ferskvands-Molluskerne findes op-

fort i dette Modes „Verhandlungen" (1846) p. 220 og aftrykt

1 Schraarda „die geographische Verbreitung der Thiere«*. —
Steenstrups Samling at islandske Bloddyr er benyttet af nær-

værende Forfatter i „Synopsis Molluscorum Daniæ«, hvorpaa M ar-

tens igjen har grundet sin Fortegnelse i „Malakologische Blåtter"

1863, Litteratur p. 6. Ogsaa Jeffreys benyttede den under sit

Ophold her i Staden og anforer derfor i sin „British Conchology*

„Island« ved de Arter, der tillige findes ved Stor-Britanien.

Nedenstaaende Fortegnelse over Islands Bloddyr er hoved-

sageligen grundet paa denne Steensfrupske Samling.

Jonas Hallgrim son (f. 1807, d. 1845) foretog ligeledes

med offentlig Understottelse naturvidenskabelige Reiser i Island

1837 og 1839—42, tildeels (1840) i Selskab med S teen s trup

Det kgl. naturhistoriske Museum erholdt af ham en Samling,

bestaaende af 40 Arter i 300 Exemplarer.

Prof. Bergmann hjembragte ifolge Frey og Leuckart

(1847) Ancula cristata fra Island.

Afdode Grosserer J. G ud man n tilveiebragte med en af afdode

Inspektor H.P.C.MoIIer laant Skrabe en ikke ubetydelig Samling

Bloddyr ved Ofjord. Moller modtog deraf i 1845 30 Arter,

hvoriblandt en meget smuk Fusus islandicus i Spiritus, hvilke

med Mollers ovrige Samlinger senere indlemmedes i Universi-

tetets Bloddyrsamling. Hr. Gud man n meddelte ligeledes ad-

skillige Arter til Kong Christian den Ottendes particulære zoolo-
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giske Samling*). Ogsaa nærværende Forfatter erholdt ved Con-

servator Conradsen en ikke ubetydelig Samling af islandske

Bloddyr, hidrorende fra Hr. Gudmann.

H. P. C. Moller erholdt fremdeles ved Mohr fra Præsten

Sira Thorleifr i Hofde en lille Samling, hvoriblandt 3 Arter

(Littorina arctica, Katica grdnlandica og Cardium grontandicum),

som ikke fandtes i Gudraanns Samling.

Dr. Ogmundsen har ligeledes sendt adskillige Conchylier

fra Island, deriblandt Clio septentrionalis Heck, der af Dr. Beck

forevistes ved Naturforskermodet i Kjobenhavn 1816.

Commandeur M. Suenson skrabede ved Laxeaaens Mun-

ding, men Exemplarerne, som deels fandtes i hans egen Sam-

ling, deels afgaves til Universitetets Bloddyrsamling , vare ikke

sikkert etiketterede og have derfor ikke givet noget bestemt Ud-

bylte for Kundskaben om de islandske Bloddyr.

Islandsk Kjobmand Johnsen har meddelt Universitets-

Museet en Samling fra Ofjord, især bestaaende i Exemplarer,

opkastede paa Stranden, hvilke alle udmærke sig ved Skallens

Tykkelse. Kjobmand Steincke og Handelsfaktor M i) 1 1 e r i Ofjord

have ligeledes nedsendt adskillige Arter.

1857 bereisle nuværende Prof. O. Toreli Island og foretog

betydelige Skrabninger ved Kysten. Af Udbyttet omtales nogle faa

Arter i hans „Spetsbergens Mollusker", nemlig Yoidia iimahUa (non

Say), Astarte corrugata, Arca glacialis og Mya truncata. Desuden

nævner Jeffrey s, der besaae Samlingen, da den var i London, ad-

skillige af de Arter, som tillige Ondes ved Stor-Britaniens Kyster,

som islandske efter Exemplarerne i denne Samling.

Endelig har Hr. Cand. med.. Skibslæge Hallas medbragt

flere for den islandske Fauna nye Arter fra Capt. Hammers
Hvalfanger-Expedition i 1867, og Adjunkt Gro ni und har med-

bragt flere Ferskvands-Arter fra sin Reise i Island i 1868.



Folgende Arier ere med Urelte opforte som islandske:

Ifuccinum cingulatum L. er fra Cap;

Turbo cochlus L. fra Ostindien;

Patella islandica og P. margaritacea Gm. ere sandsynligvis fra

Middelhavet eller England;

Magilu^ antiquus Spengler „Beschreibung einer sehr raerk-

wiirdigen islandischcn Versteinerung" (Beschaft. Berlin. Ge-

sellsch. Naturf. Fr., V Bd. p. 400, t. 6, f. 1— 4.) er fra det

rode Hav. Spengler erholdt den fra det kgl. spanske

Cabinet.

Ida howb. angives afDeshayes (Encycl. mi

1832, p. 756)*) og efter ham af Nyst som islandsk.

er imidlertid fra Sf. Thomas i Vestindien.

Mytilus Gunnerianus Dkr. (Mss.) Reeve Conch. Iconica 1857,

(„Iceland") er neppe islandsk.

Solen islandicus „cum hospite" Viborg Saml. v. Abhandl, i

(1795) p. 247 Æ 263 er SoUn magnus fra Færo.

Photas islandica ib. p. 259 er Mua truncata.

Den islandske Fauna bestaaer af to Bestanddele, hvoraf den

«ne, der navnlig optræder paa Nordlandet, er reen arktisk, f. Ex.

yolutomitra gronlandica^ Trophon craticulatum tfcc, den anden nord-

europæisk og repræsenteres ved Nassa, Aporrhais, Abra &c. De

fleste paa Island optrædende Arter opnaa netop deres Maximum
flf Storrelse paa Island, saaledes navnlig Arterne af Slægterne

^olutumitra, Trophon, Fusus, Astarte og Cardium.

Med Hensyn til Arternes Ddbredning udenfor Island hen-

vises iovrigt til min Oversigtstavle over de isfandske og færoiske

Bloddyr i „Faunula MoUuscomm insularum Færoensium'^.



Cephalopttora.

Pulmonata geophila.

1. Arion ater L.

Svarte-Snigill, Limax ater Olafs. Isl. II. p. iOOi. §900. B.

Bretku-Snigill, den sorte store Limax Olafs. I. p. 612 e.

Limax ater, Breliku-Snigill Mohr Ishi. p. 11.5.

Limax ater, Sort Snegl, Skov-Snegl Hammer Norges Nalur-

hist. Nr. 792.

»Den findes i Nupshlid og paa flere Steder i Landet, i

Lyngbrinke. Den kan blive over 3 Tommer lang« (Olafs. p.

1001). „Saavel den sorte store Limax, Fn. Sv. 1276, som den

lille, Limax cinereus imraaculatiis, ibid. 1279, hvilken er almin-

deligst, findes Vester paa« (Olafs. p. 612. e.) „Træffes ikke

sjeldent paa Osterlandel« (Mohr).

Ethalvvoxent (4 Cra.) og 2 unge Expl., tagne af Prof. S te e

strup ved Nupshlid, flndes i det zoologiske Museum; ligeledes

2 Expl. i Spiritus, omtr. 40 Mm. lange, tagne ved Thingvalla af

Hallgrimson.

2. Arion {Prolepis) cinctus MuU.
2 Exp!.: „Island" (Stp.), Reikiavik (Gronlund).

2* Arion {Prolepis) hortensis Fér.

2 Expl., tagne i Sommeren 1840 af J. Hallgrimson.

3. Umax agrestis L.?

Brekku-Snigill (p. p.), den lille Limax, L. cinereo-immacu-

latus (Fn. Sv. 1279) Olafs. I. p. 612 e.

Limax agrestis Mohr Isld. p. 115,

„Brekku-Snigill, Limax agrestis (Fn. Sv. 1279) er her (Nordre-

island) og allevegne paa Landet almindelig; af den beredes paa

mange Steder den bekjendte Lægedom, som kaldes her Sniglavatn,

bestaaende i Saften af de med Salt bestriiede Snegle«. Om dens

Anvendelse og om Fabler jfr. Olafs. II. p. 715. „Vester paa*

(Olafs. I. p 612.) „Er næsten saa almindelig i de islandske

Kaal-Haver som andre Steder" (Mohr).



197

Reikiavik (Gronlund), unge Expl. af den morke Varietet:

Nuj.shlid?, 10 Expl., hvoraf det storste er 20 Mm. langt (Sfp.);

i Expl. fra Gudraann. Et Expl., taget af Hallgrimson, er

muligvis Umax tenellus.

4. Limax marginaius Miill.

Pallio fascia obsoleæformi nigra nolata- carina abdominis

utrinque fascia nigra per totam longitudinem marginata. Long.

7 Mm.

Nupshlid, 1 Expl. (Stp.) (tilligemed 4 smaa Limaces ^ for-

modentlig Unger af L. agrestis). Uagtet Exemplaret har været op-

bevaret i Spiritus siden 1841, er Farvetegningen stærkere frem-

trædende end paa noget af de talrige Exemplarer, som langt

senere ere indsamlede i Danmark.

o. Vitrina beryllina C. Pfr.

„Nerila: testa subviridis splendidissima, spira duplici nigri-

cante. Den deilige lille Moepatte. Den er ikke stiirre end et

Roefro, saare tynd, veeg og gjennemsigtig : dens sogronne Farve

er meget glindsende og kan derfor sættes jevnsides med det

smukke Buccinum" (Olafs. Isld. II. p. 1020 F. 2).

Sogron Land-Mopalte Hammer I. c. Nr. 988.

Vitrina angelicæ Morch Prodr. Moli. Gronid.

„Denne gronne Moepatte opholder sig i Sodlogsdal paa de

med Mos overgroede Klipper neder i Bygden« (Olafs.).

Hofdabrekka, Nupshlid, Hafnafjordsrhaun
,

paa Vejen fra

Stadefell fil Brjåmsiæk ved Bredebugten (Stp.), omtr. 20 Expl.

Denne store Vitrina opnaaer en Storrelse af 7 Mm. De

islandske Exemplarer slemme noie med tydske Expl. af Vitrina

ieryllina C. Pfr. , derimod afvige de meget fra den i Danmark

forekommende V. pellucida Miill., der snarest er V. annularis

Stud. (Eér. Hist. t. 9. f. 7). De eneste norske Vitriner jeg

har seet (samlede ved Arendal af Professor Steensirup 1839),

'»ore til V. pellucida Miill. Den gronlandske F. an^e/icæ stemmer



i Storrelse ogForm etc. saa meget overeens med den islandske,

at jeg tvivler paa, at den kan adskilles som egen Art.

6. Hyalinia alliaria Miller.

Helicella Steenstrupi Morch Prodr. Moll. Gronland. Nr. 4.

„Fra Stadefell til Brjåmslæk ved Bredebugten«*) (Slp.). ; Nups-
hlid (Stp.); ialt 5 Expl.

Forend jeg blev bekjendt med Hyalinia alliaria, der af

Pfeiffer opforles som Synonym til den langt storre og meget

forskjellige H. glabra Stud., ansaa jeg med Urette denne islandske

Hyalinia for en ny Art, især paa Grund af dens tykke let affal-

dende Epidermis.

7. Hyalinia hammonis S trom.

Helix radiatula Alder.

Med foregaaende Art, Nupshlid (Stp.), 11 Expl.

At S trom virkelig har havt denne Art for sig, fremgaaer

tydeligt af, al han omtaler det gule Baand ved Mundingen, der

ikke flndes hos nogen anden Art af Slægten.

8. Conutus trochiformis Mtg.
Slp. i. c. p. 220.

> tenuis, maculis pallidis evanescenlibus; fascia obsoleta.

Diam. 17 Mm.

Helix grisea L. Mohr Isld. p. 138. Nr. 346.

»Den forekommer ofte paa Siderne af Banker og Hole"

(Mohr). Jeg henfiirer Citatet af Mohr til denne Art, fordi Ud-

trykket „dens tvende Belter vare neppe kjendelige« passer mindre

'^el paa den folgende Art, der paa Island kun er kjendt med'

flere og tydelige" Baand.

Flere Exemplarer fra Ostsiden (Hallgrims.).

i (Tiielid



i. lenuis Jlava, labro vix reOexo. Diam. 17 Mm.
Var. 1. fasciis i (i. 2. O. 4. 5.) approximatis.

Var. 2. fasciis o (lineis O. 2. 3. 4. o.).

„Nerita lesta globosa planiuscula, apertura parva, tribus an-

tractibus.'' »Den er som et lidet Kirsebær, og tolgelig overgaaer

meget i Storreisen alle andre hidtil bekjendte Land-Skjælfiske

paa Jsland, især Sneglehusene. Den er moikeguul, med 5 sorte

Baand over Bugen, og ligesaa mange, men smalle, lidet kjende-

lige bagpaa.« (Olafs. II, p. 1020. 1).

Helix horlensis Stp. 1. c.

„Delte er den ommeldte, tilforn bekjendte Art, som findes

i -Xupshiid, kort fra Krisevig, paa Sonderlandet." „Den opholder

sig paa det torre, mellem Lyng og Blaabær-Rodder« (Olafs.).

Nupshlid, Flofdabrekka (Stp., Hallgr.), flere Expl.

11. Cionetla lubrica Mull.

splendente. Er den deiligste Snegel, især formedelst Glandsen

af dens rodgule Skal, hvori den overgaaer alle de opregnede

Arter; men den er saare veeg og liden; den opholder sig j.aa

lorre Steder i Marken blandt Mos og Stene« (Olafs. II. 1019 D).

Sodlugsdal (Olafs.), Nupshlid, Sidan. Kirkebær (Stp.).

12. Pupa arcUca Wallenb.?

•„Cylindrus, testa tota spiralis ad extremitates obtusa, spiris

6, ore angustissimo , er et besynderligt Sneglehuus af Tykkelse

som et Kaalfro. De tvende Kringelbugter ved Aabningen ere

kjodfarvede, og de andre blaagraa« (Olafs. p. 1019 B.).

Cylindrus, en valsedannel Landsnegl Hammer I. c.

Et Fragment (Stp.).

13. Succinea gronlandica Beck.

Succinea an putris var.? Stp. 1. c. p. 220.

Hofdabrekka, Laugarne (Stp.), 29 Expl.; Reikiavik - Tjorn,

Juni lb41 (Hallgr.), en stor Mængde Exemplarer i Spiritus.



Nogle have Sidelænder paa Kjæben ligesom ;>'. putris^ skjondt

Skallerne ere aldeles eens. Der raaa saaledes enten være to

Arter, eller ogsaa ere Kjæbens Sidetænder afhængige af Alderen,

hvilket kun kan afgjores ved en monographisk Behandling af

Slægten. Arndt (Archiv fQr Mecklenb, XI. 1857. p. 126.) lægger

ingen Vægt paa denne Characteer som Artsraærke.

hygrophila.

14. Limnæa {Limnophysa) truncalula Miill.

Limnæa truncalula Stp. 1, c. p. 220.

„Levende i de varme („laue*) svovlholdige Vande ved Krisuvik"

(S(p.); 5 Expl. med et Overtræk af Okker.

a. spira gracilis Morch Synops. MoU. Dan. Nr. 74.

Krisuvik (Stp.), 3 Expl. og 14 meget stnaa; Reikiavik-

Tjorn (Hallgr.), 5 Expl.; Laugarne (Gronlund).

15. Limnæa (^Gulnaria) vulgaris C. Pfr.

T. parva, exlus straminea, intus laclea. Long. 6 Mm., lat.

4 Mm. Morch Synopsis Moll. Dan. Nr. 76* g.

Limnæa vulgaris Stp. I. c.

I Laugarvas i en Temperalur af 43° C. (Stp.), talrige Expl.:

talrige Expl. af en noget slorre Form, tagne i Maven af en Orred.

Bessestad 15 Expl., hvoraf et er 20 Mm. langt med en

Munding af 13 Mm. Længde og 10 Mm. Brede (Stp.); talrige

Expl. fra Sidan (Stp.).

Limnæa geisericola Beck Index Mus. Chr. Fr. p. 114.

— — Stp. 1. c.p.220; Morch. Synops. 86** E.

„Turbo globoso-acutus, spiris tribus, 1. crassiore alba

(Olafs.)?

El Expl., bragt af Faber fra Island (Beck), men „forekommer



Reikiavik ved Laugarne (Slp.), om

Planorbis?

Reikiavik-Tjorn, SExpl. (Slp., Hallgr.); Laugan

Pteuoglossata.

18. Scalaria gronlatidica Perry.

Turho clalhrus ex Islandia L. S. N. XII.

Turbo clalhrus Mohr Isld. p. 138 (excl. syn.).

„Ved Ebben under Kloelanget (F. vesiculoso) paa adskillige

Steder ved Berufjord. Dette var besynderligt, at saasnart den

fandtes noget stor, var ikke aliene dens udstaaende Folder næslen

borte, men og hele Snekken tyk og uanseelig, da de mindre

altid vare glatte og saa ud som Porselin". Den sidste Linie

antagcr*Beck (Msk.), maaske med Rette, betegner den folgende

Et Expl., 25 Mm. langt, samt et Brudstykke (Stp.).

20. Scalaria (Acirsa) borealU Beck.

Scalaria Eschrichtii Holb.

„Nol found south of Iceland" (JefFreys Brit. Conch. IV. p.

98); ifolge skriftlig Meddelelse har Jeffreys seet den i Torells

islandske Samling, derimod siger Toreli udtrykkelig (Spelsbergens

Mollusker p. 89), at den kun findes paa Gronland, hvor han dog

ikke selv har taget den.

21. Actæon tornatilis L., Jeffr.

Island (Slp.), 1 Expl., 12 Mm. langt med levende Farver.

22. Relusa oblusa Mig.

„Iceland (Torell)" Jeffr. Hvad der her menes ved dette Navn

er usikkert, daJeffreys anseer Mo 1 1 ers ««//o turri/a for identisk

med Ulriculus oilusus.



27. Ulricutus hyalinus Turt., Jeffr.

„Iceland (Torell)" Jeffr. Br. Conch. 1'

Ifolge Jeff revs er BuUa subangulata

linus.

28. Cylichna Sarsii Phil.

BuUa Sarsii Phil., Menke Zeitschr. f. J

Cylichna Sarsii Phil., Adams., Sow. TI

Island (Stp.), 5 Expl. {C. alba Jeffr.).

30. Philine scabra Miill.

Reikiavik (Stp.), et Bri.dslykke; „Iceiand (Torel!)« Jeffr.

Iiyniiiobraiichia.

31. Doris {Acanthochila) Iwvis 1.

Doris iævis L. S. >'. XII. p. 10S3.

— — AJiili. prod. p. 229. Nr. 2774 (ex Linné).

— — Miill. Zool. Dan. II. p. 9. t. 47. f. 3—5.

— — Graelin S. N. 3106. 22.

— — Gray Figg. t. 225 f. 1.

Doris repanda Aid. & Hane.

Doris obvelata Moll. Ind. Moll. gronl. (non Miill.).

„In oceano norvegico J. G. Konig" (Linné). „In raarilimis

Islandiæ, Konig" (Mull.).

Jeg har ikke seel Exemplarer af denne Art fra Island, der-

imod fra Gronland, Spilsbergen og Danmark.

KonigsTegning stemmer overeens med D. repanda A. ifc H.

I Henseende til Forholdet mellem Fodens og Kappens Brede og

Slorrelsen af det lille Oralvelum. Tegningen viser ligeledes

rigtig Gjellehulens Aabning, derimod afvige de 8 fjerdannede

Gjeller ganske fra Alders og Hancocks Fremstilling saa-

velsom fra alle bekjendte Dorider, hvilket dog vistnok roaa til-

tilskrives Konigs Mangel paa Oveise i Tegning. Alder og
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Hancock ansee O. lævis L. for en fra D. repanda forskjellig

Art, der ikke forekommer i England, men det sées ikke, om

denne Mening er begrundet paa islandske Exeraplarer eller blot

paa Konigs Tegning. At de hvide Randpletter ikke ere frem-

stillede, anseer jeg ikke for afgjorende.

Doris obvelata adskiller sig let ved Kappens overordentlige

Brede i Forhold til Foden.

Doris fusca Miill. Z. D. descr. (non fig.).

Doris lævis Gray Figg. t. 214. f. 6 („from Thienemann").

Acanthodoris lævis Gray Guide p. 207.

/eg har ikke seet noget Exemplar fra Island af denne Art,

men det forekommer mig utvivlsomt, al Thien em a nn s Tegning

fremstiller D. pilosa. De knækkede Rhinophorer og den ikke

tilbagelrækkelige Gjelleblomst ere kjendeligt gjengivnc ligesom

ogsaa de lange Papillers Form.

33. Lamellidoris bilamellata L.

Doris bilamellata L. S. N. XFI. p. 1083. Nr. 2.

— _ Mull. Z. Dan. prodr. p. 229. Nr. 2768.

Doris fusca Mull. Zool. Dan. t. 47. f. 1—9 (non descr.).

— — Gray. Figg. t. 67. f- 15.

Doris aspera Aid. & Hancock.

Doris proxiraa „Aid. & Hane." Mobius & Meyer Fauna d.

Kiel. B. p.69.

..In oceano norvegico frequens ad lapides, Konig" (Linné

S. N. XH.).

Udtrykkene hos Linné „corpore supra lamella plana scabra'^

og „Corpus ovale punctis scabrum^ synes, ligesom Dannelsen a'

Rhinophorerne, bestemt at udelukke den langt storre Art, som

Alder og Hancock have tildelt det Linneiske Navn, bilamellata.

30. Lamellidoris inconspicua Aid. & Hane.

Rhinophora lingulata.

Reikiavik (Slp.), 1 Expl., SVa Mm. langt, 2'/2 Mm. bredt.



31. Lamellidoris Elfortiana Blv.?

Doris Elfortiana Blv. Bull. Se. 1816 p. 95.

Doris Leachii Blv. Bull. Se. t. 13 p. 450.

Doris vulgaris Leach Brit. Moll. p. 19.

Et ungt Expl., 11 Mm. langt og 5 Mm. bredt, fra Reikiavik

(Stp.) horer raaaskc hertil; Vorterne, især de mindre, ere spidse.

32. Lamellidoris n. sp. vel var. præcedentis?

Kappens Granulationer erindre om Overlladen af en Echinus-

Skal. Vorterne i Dorsalregionen ere runde, convexe, sete under.

Lupen ligesom sammensatte af mange smaa kredsstillede Vorter:

Vorterne i Lateralregionen ere noget tilspidsede, mindre tætstillede:

meget mindre Vorter, der ofte ere stilkede. Paa Forranden af

Rhinophorhulernes Aabning findes to store lætslillcde, noget flade

Vorler.

Et Expl., omtrent 15 Mm. langt og 10 bredt, i et meget

gammelt udseende Glas, mærket „Island", fra Universitetets

gamle Samling (Mus. Acad.), maaske hidrorende fra Olafsen

Islands Vestkyst (Bergmann) (Frey u. Leuckart Beitrage z.

Kenntn. wirbell. Thiere p. 144).

Et meget stort Expl. (Stp.).

34. Polycera iPalio) ocellata Aid. & Hane.

Reikiavik (Stp.), 1 Expl.

35. Dendronotus arborescens MulU
Doris arborescens Gray Figg. III. t. 214. f. 4 („Thienemanns
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Mohr, der beskriver Dyrets Bevægelser, „fandt ingen, der

var en Tomme lang, blandt en Deel han traf."

„Iceland" (Thienemann, hos Gray I. c).

Et temmelig stort Expl. (45 Mm. langt i Spiritus) fra Steincke.

36. Æolis papillosa L.

Liraax papillosa Mohr p. 115.

„Ved Berufjords og Vapnefjords Handelssteder træffes de

jævnlig, naar Vandet ved Ebben falder ud mellem og under smaa

Stene paa sandig og muddret Grund". „Ved Vapnefjord havde

jeg et Expl., der, naar det krob, var over 2 Tommer langt."

(Mohr).

Mohr, der gjor nogle Bemærkninger om det levende Dyr, antager at

Lijnnés Expl. maa have været en anden Art eller og meget ungt. Linnés

Angivelse af Storreisen .magnitudine seminis oryzæ. findes ligeledes ved

begge Steder begaaet

Island (Stp.), 16 Expl.

38. Clione limacina Phipps (Solander).

Eskefjord (Lieutn. Mariboe), et meget stort Expl.: Ofjord

(Steincke).

39. Spirialis balea Mol I.

,Capt. Holboll har paa Overreiscn til Gronland 1843 fanget

den i Strygenet lige fra 20° til 56° V. L. f. Gr., altsaa fra

Længden af Reikiavik omtrent til henimod Cap Farvel« (Moller,
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Clio pyramidata Brown, Slp. Videnskab. Meddel, fra den

alurhistoriske Forening 9. Mai 1949 p. IV.

Iagttaget af Ogmundsen og af Stp. saavel paa Opreisen

il som Nedreisen fra Island, c. 20-30 Miil S. for denne 6; af

link er den nedsendt fra Havel mellem Island og Gronland

aa 58"— 59° Br. i Selskab med Clione Umacina (Slp. 1. c.)

Dr. Beck foreviste „Exemplarer fra Island« ved det 5te

»kandinaviske Naturforskermode 1845. (Forhandl, p. 622.)

lodn:inger

.. Ehrenbers
ved Island; det

omtaler en „Tiede

Tænioglossata.

'"ilTsi

jeg

41. Rissoa (Cing

Island (Konig). A

har imidlertid intei

ula) pella L.

t Expl. seet fra Island.

42. Rissoa (Owofcn) saxatUis M61I.

R. aculeus Gould (verisim.).

Trochus striatellus Mohr p. 137. 3.

Rissoa striata Jeffr. Br. Concb. IV. p. 38.

Island (Stp.), talrige Expl.

43. Skema planorbis Fabr.

Island (Stp;, Torell [Jeffr. IV. p. 503.], C Wessel

Anden Hob af Neriler Olafs. Isld. II. p. lOlfi

Nerita littoralis, Bobbi, Feduga Mohr p. 137.

maculis tesscHalis.
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De islandske Exempiarer ere meget tykskallede med en stærkt

udstaaende og skarp Spira.

Reikiavik (Hallgr., Stp.); Ofjord (Johnsen).

var. L. fabalis Turt.

Nogle faa Expl. fra Ofjord (Gudm.)

45. Littorina gronlahdka Bolt.

Turbo Olafs. II. p 1014.

Turbo littorcus Mohr p. 137.

«. sulcata, sordide badia.

Reikiavik (Hallgr.); Ofjord (Gudm.)

^. cinerea, albo-gultata.

Denne Art bliver langt storre og lykkere ved Island end ved

nland og andetsteds. Det slorste, noget misdannede Expl,

'Å Mm. hoit og Mundingen 14 Mm. lang (Hofde), dog bliver

sjelden saa stor. De rode og hvide Varieteter ere sjelden

store som de graabrune.

I Forvexlina: kan have fundet Sted.

46. l.acuua vincia Mtg. var.

Lacuna borealis Phil.

Lacuna divaricata Jeffr. Br. Conch. III

Lacuna solidula Loven?

Reikiavik (Hallgr, Slp.); Ofjord (Johnsen).

I mangfoldige afrullede Explr.; det st.

var. /.. cornea Brown. T. parvj

(3 Expl.)



17. Lacuna paUidula Da Costa.

Island (Stp.), 3 Expl , hvoraf et er lOxMm., men dog tyndt

i Skallen.

Er L. puteolus ifolge Jeffreys.

48. Turritella ungulina L.

6 Expl. aldeles som de i Kattegattet forekommende (Stp.).

49. Cerithium {Eumela) arcticiim Morch.

Turritella? costulata Moll.

Cerithiopsis costulata Jeffr. Br. Conchol.

„Iceland (Torell)" Jeffr.

50. Tricholropis acuminatus Jeffr.

T. borealis Brod. <fe Sowb.

Island (Stp., Toreli).

51. Aporrhais pespelecani L.

20 unge Expl. (Stp.)

52. Natica affinis Gm.

„Nerila testa globosa crassiore, spira subrauricata anfractibus

tribus. Denne er den storste og almindeligste Moepatte i Is-

land. Skjællen er hvid ansigtfarvet." Nerifa canrena S. N. Olafs.

1015. b.

Nerita, Meyar Patte Olafs. t. X. f. 5. (Explic tab.)

Nerita Miill. prod. 2956.

iVerita affinis Gm. S. N. p. 3675.

jjNatica clausa Sow. & Brod." Ault.

Reikiavik (Hallgr.); de storste Expl. ere omtr. 23 Mm-

Formå «. Spira acurainata producta, callo minore. Long.

16 mm., long. aperturæ 10 mm.

OQord (Gudm.), 2 Expl.

53. Natica {Lunatia) Montagui Forbes.



Island (Stp.), 6 Expl.; Toreli (Jeffr.), Reikiavik (Hallgr.),

2 Ex., hvoraf et med en meget fremstaaendc Spira.

54. Nalica (Lunatia) borealis Gray.

Natica borealis Gray i Bechey Voy. p. 136. t. 37. f. 2.

T. solidissima ponderosa, callo parielali medio tenuiore

regione urabilicali spiraliter linealo. Long circ. 82 mm.; diam.

24*2 mm.; aperturæ long. 21 mm.

Ofjord (Johnsen), 2 Expl.; Gudm. (2 smaa Expl.).

bo. Natica (Lunatia) gronlandica Bk.

T. tennis. Long. 26 mm.; diam. 21 mm.; apert. long.

Reikiavik (Hallgr.); Hofde (Stp.).

56. Natica iAmauropsis) islandica G m.

„Nerita t. globosa- assiore, spiris 4, sulcis inter

1 af de storste, hvid og glat.«

(Olafs. p. 1016 a.)

Nerita Mull. prod. p. 244. Nr. 2955.

Nerita islandica Gm. p. 3075. Nr. 23.

Nalica canaiiculata Gouid, Phil. Abbild. H. f. 12.*)

Reikiavik (Hallgr.); i Kullermaver (Stp.).

57. Onchidiopsis Reinhardi Bk.

I Pariser-Museet findes, under Navn af Doris, et colossalt

Expl., vist over 3 Tommer langt, fra Gaimards Reise med An-

givelse af Island som Findested.

58. Velutina capuloides Blv.

3 unge afgnedne Expl. (Stp.); ansees af Jeffreys o. 0.

for en Varietet af folgende.

59. Velutina haiiotoides Miill.
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Palella neritoidea Olafs. Islnd. p. 901.

Patella subspiralis Gm. p. 3712. Nr. 102.

Helix haliotoides Mohr Isld. p. 139.

Nogle faa Expl. (Sip.).

60. Velutina iVelutetla) flexilis Laskey.

El Expl., 13 Mm. langt, og et meget ungt af en Torsk (Slp.).

61. Capulns hungaricus L.

„Coast of Iceland, Wallich" (Jeffr. Br. Conch. III. p. 270.)

Rhachiglossaia

.

62. Nassa incrassata S trom.

Island (Stp.) 3 Expl., Reikiavik (Hallgr.) 1 Expl.

63. Tritonium undatum L.

Murex, Halkongur Olafs. Isld. t. X. f. 1, t. XI. f. 2.

„Hav-Snegel, Domiporta, Kudungcr eller Kufiingur og Kongr,

tudinalibus 9 ad 10. Det almindeligste og storste Slags af den

kaldes Æle-Kongur og Bobbe, hvilket er en behagelig Spise for

dem som boe paa 6erne i Bredefjorden.« (Olafs. 1. p. 70

§ 100.)

„Buccinum 3, Bobbe. Den store er Bucc. lapillus S. N. 403,

3 Tom. lang, Vji tyk. Den er hvid af Farve og jævnere end

den anden og mindre Art." (Olafs. II p. 1012.)

Buccinum undatum Mohr p. 13.5.

Mundingen er ofte dyb violet.

var. 1. Buccinum Zetlandicum Forbcs Loud. Mag. VIII.

1835. p. 591.

Buccinum ciliatum Sowb. Index (non Fabr.), T. pulcherriine

decussata, inlus violacea, epidermide decidua, raembrana lamellosa.

Nucleus prominens interdum obliquus. Long. 35 mm.
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„Buccirjum, den anden og mindre Art. Uucc. 1

cærulea, spiris 5, ut el ventre undalatis, striis tran

meris.« (Olafs. Isld. II. p. 1012.)

Adskillige Expl. (Slp., Torell) (Jeffr. IV. 28>.)

64. Tritonium gronlandicum Chem. var. perdix

T. sublilissime decussata, epidermidc lævi, lamiti

nullis; nucleo obliquo. Long. 45 mm.

Enkelte Expl. have en svagt bolgedannet Sutur.

OQord (Stp.), i Expl.; 6 Expl. (Johnsen); 3 Expl. (Gudm.).

Ootheca capsula solitaria orbicularis (Johnsen).

65. Fusus (Neptunea) despectus L. var.

„Murex, Den store Haf-Kongur. T. ovata acuta tubercu-

losa, spiris 7, carinatis et corniculatis« etc. (01a(s. Isld. II.

p. 1012 B.)

Neptunea neglecia Bolt. Cai. Nr. 1459.

Tritonium fornicalum Fabr. Fn. Gr.

Murex duplicatus Donav. Br. Shells.

Murex antiquus Mohr Isld. p. 137.

Murex despectus Schrtit. F.inl. I. p. .523. I. 3. f. o.

Hyppig paa Islands Nordkjst; Ofjord (Johnsen), underliden

med 3 ell. 4 Varices ved xMundingen.

Del længste Expl. er 160 Mm,; HiJfde (Stp.).

Ootheca capsula lateraliter adnata aggregata suborbicularis:

Diam. 1.5 mm.

66. Fusus (Sipho) islandicus Chem.

Een schone wilte Yslandse Spil. Un beau Fuseau dislande.

Meuschen Mus. Chaiseanum 1766 p. 22 Nr. 230.

Murex islandicus Mus. Gronov. 1778 p- 124. Nr. 1294.

Islandsche Witle Spil Gronov. Zoophyl. Nr. 1471.

Fusus islandicus Chemn. Conch. Cab. IV. 1780. p. 159- f.

1312-13.

Murex islandicus Mohr Isld. p. 136.
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„Buccinum 1) Peturs -Kongr eller St. Peders Snekke. T.

oblongoacuminata lævi, spiris 7 ad 8, rostro canaliculato protracto

reflexo.« (Olafs, Isld. II. p. 1011. A. 1 )

Colus islandicus Bolten Cat, p. 83. Nr. 1484.

Fusus islandicus Lam. Kiener.

Murex corneus Wood Index t. 27. f. 107 (Kopi).

„Den er meget rar og findes kun paa V^esterlandel" (Olaf-

sen); Ofjord (Johnsen).

Tænderne ere omtrent som hos F. gracilis. De Tænder, som

Loven afbilder som horende til denne Art, hore ifolge Original-

Explarerne til F. Berniciensis og ikke til F. islandicus.

67. Fusus iSipho) gracilis Da Costa.

„Nebenart von F. islandicus« Chemn. IV. p 160.

Trilonium Olavii Beck, Eichwald Urwelt Russi. IH. p. 141.

Fusus Lisleri Jonas Hamburg. Abhandl. t. 10- f. 13 a.

Er ifolge Chemnitz fra Island; Spenglers Expl. angives

derimod at stamme fra Gronland.

68. Fusus {Sipho) tortuosus Reeve.

Belcher Voy. t. 82. f. 5.

var. T. turrita, columella modice concava, canali angustiore;

epidermis tenuis olivaceus.

Tritonium turritum Sars 18.55.

Ofjord (Gudm.), nogle faa Expl. (coll. Morch.); „Island"

(Steincke og Bloch) (Spiret afbrækket). Long. 35 nira.

69. Fusus (Sipho) propinquus Alder.

2 Expl, ved Hallgrirason, men kun den saa eiendommelige

Spids af Spiret bevaret.

70. Murex (Trophon) costatus His.

Hisinger Lethæa p, 43. t. 30- f. 7.



1 Expl., 53 Mra. langt, og et mindre paa 24 Mm. slemnn

ganske med fossile fra Uddevalla,

71. Murex (Trophon) clathratus L.

Turbo clathratus Gunnerus Aet. Nidr.

Trophon Gunner! Loven.

„In Islandiæ mari Zoéga, Kunig" (L.); Reikiavik (Ilallgr.)

Faxebugt (Stp.), hyppig.

gjor det sikkert, at han har meent F. Gmmeri, især da han liar lial

flere Expl. fra Island. 1 den Linneiske Samling forefandt jeg under dctt

Navn foruden denne Form M. truncatus Strom, JefTr., den fossile Form fr

Uddevalla samt rieurotoma rahlii.

72. Murex [Trophon) truncatus Strom, Jeffr.

Trophon clathratum autt,

Reikiavik, Faxebugt (Stp-, Torell).

Jeg anseer forovrigt de tre ovenfor anforte Arter for maaske

73. Murex {Trophon) craticulatus Fabr., Moll.

Murex lapiilus, en smuk Forandring med tynde opstaaende

Costæ, der siangeviis gik langs ned efter dem« (xMohr p. 135.)-

Tr. Fabricii Beck.

Island (Stp.); adskillige meget tykskallede, men afrullede

Expl. (Johnsen).

74. Purpura lapiilus L.

Dolium: Naakongur og Beitukongur, Turbo littoreus L.

Olafs. Isld. p. 1012-13.

Nerita littorea Miill. prod. p. 214, Nr. 29.54.

Turbo lapillus, Isl. Bobbe. Mull. prod. p. 241. Nr. 2944.

«. T. ferruginea.

/S. T. fasciis 2 albis.
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Ootheca; Sætukoppar i Sæ; en liden Tethys. Olafs. Isld. II.

p. 1003. § 900. C?
Mammaria ovata Mull. prod. p. 224. Nr. 2719?

„Naakongen spises ikke^ men „bruges til Madding paa Vesler-

landet, fornemlig paa 0erne.« De fanges paa Torskeskind. „Den
store brune kommer oftest for i Fjæren« (Olafs.). Mohr fandt

kun nogle faa ved Bulandsnæs (Isl. Naturh. p. 135).

Adskillige Expl. fra Stp. og Hallgr.; det storste Expi. jeg

har seet er 47 Mm. langt.

75. Volutomitra grdnlandica B k.

Reikiavik (Stp.), 2Expl., 21 Mm. lange.

Et Expl. fra Johnsen er overordentligt tykskallet, 24 Mm.
langt med hvid Sutur.

76. Admete viridula Fabr.

Ofjord, 1 Expl.; Reikiavik (Hallgr.) 3 Expl.; udfor Borga-
fjord paa Onuphis-mr og paa 80 Favnes Dybde (Hallas).

77. Pleurotoma (Defrancia) linearis Mtg.

i Expl., 10 Mm. langt (Stp.).

78. Pleurotoma {Ischnula) lurricula Mtg.
var. 1. maxima. Long. 20 mm.
Fusus lurricula Brown III. t. 48, f. 51—52.
var. 2. PL nobilis Moller.

Ofjord (Stp.); Long. 12 mm.

var 3. PI. scalaris Moller.

Reikiavik (Hallgr.); udfor Borgafjord paa Onuphis-Ror, 80 Fv.

Dybde (Hallas).

var. 4. PL exarata Moller.
Ofjord, i Expl. (Stp.).



Ofjord (Gudm.); de islandske Expl. ere meget tykskallede.

80. Pleurotoma (licla) ctnerea Moller.

Island, 2 Expl., hvoraf det ene 22 Mm. langt. — Fusm ele-

gans Brown III. t. 47. f. 3., giver, skjondt forestillende P.

striolata Scachi, en træffende Fremstilling især af det slorsle

af de foreliggende Expl.

81. Pleurotoma (liela) vioiacea Migh. it Ad.

var. PL cylindracea Moller.

et 2 mineres interstitiales in anfr. penultimo.

Island, 2 Expl. (Stp.).

SI. Pleurotoma {Belå) pyramidalis Striim.

var. 1. gigantea. T. tennis, caslanea, canali alba. Long.

18 mm.

Otjord (Johnsen).

var. 2. spira abbreviata.

Pleurotoma rufa Mtg.

Pleurotoma Cranchii Brown III. t. 48. f. 5.

Island (Johnsen); Skillingenæs (Stp.); ialt 8 Expl, det

storsle 15 Mm.

83. Pleurotoma {licla) Pingelii Bk.

Island 1 Expl., 9 Mm. langt; ogsaa denne Art er maaskee

en Varietet af den foregaaende, saaledes som Sars antager.

Binpidogiossaia.

84. Trochus (Gibbula) tumidus Mtg.

Trochus, Silfre Olafs. p. 1013.

Trochus cinerarius Mohr p. 137.

Reikiavik (Stp., Torell), i Mængde.



85. Trochus {IMargarUa) cincreus Couth,

Ofjord (Stp., Steincke, Bloch); Reifciavik (i Torskemaver).

86. Trochus (Margarita) gronlandicus Cliemn.

Trochus fusens Miill. prod.?

Ofjord (Slp.).

87. Trochus (Margarita) helicinus Phipps, Fa bi.

Turbo neriloideus Olafs.?

1 Fiskemaver (Stp.); (Steincke, Bloch).

88. MoUeria costulata Moller.

„Iceland (Tore!!)« Jeffr. III. p. 290.

89. Cemoria noachina L.

Patella t. ovata mucronc suhaculo reflexo, marginc Icvil

dentalo Olafs. Isld. p. 1017. — Miill. prod. 2874. p. 237.

Palella ambigua Gm. p. 3712 Nr. 103.

Island (Slp.), 2 Expl.

Heteroglossata.

90. Teclura virginea Mull.

„Iceland (Torell)« Jeffr. III. p. 249.

91. Tectura testudinalis Mull.

Patclla, Olnbogaskiel Olafs. p. 1017. I. XI. § 901. HI.

.
— Mull. prod. p. 2875.

Patella testudinalis Mull. prod. Nr. 2872.

Reikiavik (Stp.); Ofjord (Johnsen), meget tykskallede Explr.

Island (Stp.), 3 Expl.; Ofjord (8 Expl.); Hofde (Stp.)

Anm. PropUidium ancyloide, opfort som islandsk i „Faniiula M

Færoens.", er kuu Ungen af denne Art (Jelfr ).

93. PateUa (Patina) pdhcida L.

Island (Stp.), 2 dode Expl.



94. Chiton ruber L.

Valva 5 <fc 6 fascia mediana obscura.

Island (Mohr, Stp., Toreli) (Jeffr. III. p. 225.)

95. Chiton albus L.

Island (Mohr, Stp., Mus. acad.)

96. Chiton cinereus L. Jeffr.

Chiton — Schrot. Einl. III. p. 509. Nr. t!

Chiton islandicus Gm. p. 3206.

nd (Slp., Torell) (Jeffr. III. p. 220.).

97. Chiton (Tonicia) marmoreus Fabr.

Ch. punctatus, Thristrendingur Olafs. p. 1008.

Mull. prodr. p. 350, Nr. 3029.

nd (Olafs , Mohr p. 125, Slp.).

Island (Stp., Jeffr.

I. Dimjaria.

99. „Teredo navalis L."

Pholas teredo Mull. prod. p. 3034. p- 251.

Teredo navalis L. Mohr p. 141.

Tremadkr, Teredo navalis Olafs. I. p. 611.

„Paa Veslerlandet« (Olafs.),

formodentlig T. megotara Hanl.

100- Pholas {lirphæa) crispata L.

Bergbue, Pholas candida Olafs. p. 1008. § 901. U 2. f. 3-4, 6.

Pholas candida Mull. prod. p. 251. Nr. 3053.

„Er en af de rareste Arter i Island, og findes i et Lag af



218

haard Sandsteen i Siranden paa Vido, hvor den har gjort

mange Boliger, og naaer med sin over et Qvarter lange Snj

op i Luften, naar del er storst Ebbe« (Olafs.).

Vido (Stp.), 2 mindre Expl,; Island (Mohr, Spgl.)-

101. Mya truncata L.

Smyrslingur, Mya, Sandmigur,

hvor den spises« (Olafs. 1009- B.)

Ofjord (Hallgr.); Hofde; Reikia^

var. uddevallensis Forbes.

1 Expl., 59 Mm. langt, fra Hofde (S

102. Mya arenaria L.

„Kaldtes paa Osteriandet,

den, Sandmiga« (Mohr p. 128.)

Pholas, Bergbue Olafs. t. XI. f. 5.

Panopæa norvegica Spgl., var. tenuis.

Hofde, en halv Skal, 8 Mm. lang, 50 Mm. hoi (Stp.).

104. Saxicava rugosa L.

Mytilus pholadis Mohr p. 135.

Mya arctica (Chama aculeata) Mohr p. 128.

Reikiavik, mange distorte Expl. (Slp.); Ofjord, en halv Skal,

36 Mm. lang og meget tyk (Gudm.).

105. Mactra (Spisula) elliptica Brown.

Reikiavik (Hallgr.); Faxebugt, ved Orebakkestrand i de

store Torsk (Stp.).

106. Cochlodesma prætenuis Mtg.

Island? (JeflFr. HI. p. 35.).

107. Thracia truncata Brown.

Sog Skel, Myg t. ovata membranacea Olafs. Isld.? p. 1009. 2.

Mya membranacea Dill. I. p. 48.
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Anatina membranacea Gray List. of Sbells.

„ „ Wood t. 2. f. 14 a.

Ofjord (Gudm.); Island (Stp.); det storste Expl. 36 Mm.

langt og 29 Mm. hoit; Faxebugt (Stp.).

108. Thracia villosiuscula Macgill., Jeffr.

Faxebugt (Stp.) (Fragment).

109. Thracia phaseolina Lam. Jeffr.

jlceland« (Jeffr. I. c p. 37.).

iiO. Magdala arctica Gray.

Lyonsia norvegica Middend. Reise p. 264. t. XXIV. f. 8 &

11. (non Ch.)

Lyonsia gibbosa Hancock (Annals).

Anatina striata Gray, Ross. app., teste Gray.

Lyonsia arenosa Moller?

Island, 1 Expl., 15 Mm. langt (Stp.).

111. Corbulomya Steenslrupi Morch.

Meddelelser fra den Naturb. Foren. 1868. p. 110.

To Fragmenter, som ogsaa Jeffreys antager hore liJ denne

Slægt. Jeg var dog senere kommen i Tvivl, om de ikke snarere

horemPsammobia tellinella, navnlig paa Grund af Dybden af Sinus

pallealis.

112. Macoma calcarea Chemn.

Mya ovata membranacea, Hallokur eller Skraalaage Olafs. p.

1009. B. 2. (p. p.)j Mohr p. 128.

Reikiavik (Hallgr.); OQord (Gudm.); de storste Expl. 37 Mm.

113. Abra prismatica Mtg.

Reikiavik, talrige Expl. (Hallgr., Stp.)

114. Venut {Timodea) ovata Pe

a. T. crassa, abbreviata.

Island (Hallgr.).



115. Venus {Chamelea)
j

„Iceland^ (JefFr. II. p. i

Samlinger fra Island.

Et ungl Expl. (Stp.)

i 17. Cardium (Cerastoderma) cUialum ranr.

Cardia: Iliartuskiel, Baaruskiel, Cardia t. cordata pectinata

(non aurila) costis cylindricis 30—40 Olafs. p. 1010. F. 1.

Cardium islandicuni Ch. VI, f. 195, 196.

Cardium edule Mohr p. 128.

„ „ Mull. prod. p. 2972.

„Ved Kodefjords Handelssted bragte Fiskerne mig nogle, som

havde fattet Krogen" (Mohr).

Faxebugt; Reikiavik (Stp.).

var. planior. Long. 72. alt. 70 mm.

C. arclicum Sowb. III. Nr. 26. f. 27.

„ Proceed. Zool. Soc. 1810, p. 106.

Ofjord (Gudm.); Hofde (Stp.).

Stimpson anseer Afarten, der er den hyppigste paa Is-

land, for en egen Art, men kalder den urigtigen C.

og giver C. ciliatum Fabr. (^C. islandicum Ch.) Navnet C Bay

118. Cardium (Cerasloderma) fasciatum Mtg.

Reikiavik (Hallgr.); Faxebugt (Stp.); Torell (Jeffr. II. p. 18J

De storste Expl. ere 13 Mm. lange og 11 Mm. hoie.

119. Cardium {Cerastoderma) elegantulum Éeck.

„Island, Torell« (JefFr. II. p. 272.).

N.O. f. Lagenæs paa 70 Favne (Hallas); dette Expl.

mere buget og slorre end noget Expl. fra Gronland, 12 M

langt, 11 Mm. hoit.



120. Cardium (Serripes) gronlandicum Chemn. var solida.

Kuldastiel, Cardia t. ovata tenera Jævi Olafs. p. 1011: 3.

„Krokfiskur, den som spises vesterpaa." ibid.

Venus aCf. island. Miill. prod. Nr. 2979.

Cardium gronlandicum Mohr Isid, p. 129.

Cardium islandicum Spgl. N. Selsk. Skr. V. t, p. 46.

Cardium gronlandicum Chem. VI. p. 202, f. 128—29.

Cardium edentulum Lin., Sow. Gen.

Mactra radiata Don. Brit. Shells.

Faxebugt; Hofde (Expl. 60 Mm.); Osteriandet (80 xMm.).

De islandske Exemplarer ere langt mere tykskallede og

langstrakte end de gronlandske.

Mohr fandt dem kun paa to Steder, opkastede ved Scigang,

nemlig paa Gaaseore i Ofjord og under Gaarden Urteleig i Beru-

121. Cyprina islandica L.

Cardia, Kuskjel Olafs. p. 69, p. 116, p. 1011, tab. XI. f. 8.

„Funden ved storste Spring-Ebbe i sandig Grund ved Aifsnæs"

(Olafs.).

Faxebugt; Reikiavik; Hofde (Slp,). Opnaaer en betydelig

Størrelse, indtil 105 Mm.

122. Pisidium pulchellum J e n y n s.

Ved Arnardrangur (Stp.).

123. Pisidium pusiUum (Turt.) Jenyns.

Ved Arnardrangur (Stp.); det storste Expl er o Mm. langt

124. Pisii

1 Nærheden af Faxebugt (Stp.); alle Expl. have det samn

sorte Overtræk som Malms Expl. Er ifolge Jeffreys en Variet

af foregaaende Art.

125. Pisidium nitidum Jenyn

Ved Arnardrangur, Laugarne (Slp.)



Ifolge 01 afsen og Mohr p. 128 (Tellina lacustris).

137. Thyatira ftexuosa Mtg.

OQord (Slp.).

128. Lucina horealis h.

Island (Stp.; Jeffr. II. p. 244).

129. Lasæa rubra Mtg.

Paa Nulliporer (Steincke).

130. Turtonia minuta Fabr.

Udfor Dyrefjord (Borch); Island (Stp., Torell) (Jeffr.

p. 261).

131. Astarte crebricostata Forbes.

Venus borealis Chemn. VI. f. 413.

Nicania crenala Gray, Parry Voy. Supp. (1824) p. 242?

Ofjord (Gudm.) (8 Expl.); Stp. (2 Expl.).

432. Astarte compressa L. Mantiss.

Astarie eliiptica Brown.

Sog-Skjel Olafs. Isld. t. XI. f. 10? (non descr.).
*

Gimburskjel Mohr p. 130.

OQord (Gudm.).

133. Astarte (Triodonta) semiiulcala Leach.

Cardia (Gimburskjel) Olafs. Isld. p. 1011^ T. 4.

Venusj Gimbur, Gimmerskjel Mull. Prod. Nr. 2980.

Venus borealis Chera. VI, f. 412, p. 414.

Venus Mohr p. 129.

Vestkysten af Island (Stp.); Ofjord (Gudm.).

Er den hyppigste Art paa Island.

a. T. subtriangularis, crassa, epidermide nigrescente.

Long. 52 mm., alt. 50 mm.
Reikiavik (Stp.).
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jS. T. subtriangularis, pallide flavescens.

Venus borealis Chera. VI. f. 412.

Astarte islandica Desh. Cuv. R. A. ill.

Astarte cyprinoides Duval Rev. zool. 1842. p. 276.

Fjorden ved Skard paa Skardsstrand (Stp.).

y. T. ovalis. Long. 56 mm., alt. 44 min.

A. lactea Brod. & Sow., Beechey Voy. t. VI. f. 12 simili.

Ofjord (Johnsen).

134. Astarte (Mcania) Banksii Leach.

Roikiavik (Stp,, Hallgr.).

t35. Astarte Montagui Dili.

Reikiavik (Stp., Hallgr.).

136. Arca glaciaUs Leach, Gray,

Fragment af el meget stort Expl. paa et Onuphis-Ror. taget

paa 80 Favne udfor Borgafjord (Hallas).

„Island« (Toreli, Spetsb. p. 83, Jeffr. II. p. 175 „not" un-

137. Nucula tenuis Mtg. (Jeffr. II. p. 152).

Margo ventralis arcuata buccata.

N. expansa Beck, Torell Spetsb. p. 140-

Otjord (Stp., Gudm.).

138. Nuculana pernula Miill.
^

Jun. N. macilenta Stp. M61I.

Reikiavik (Hallgr., Stp.).

139. i^uculana caudata Don.

Reikiavik (Hallgr.).

140. Nuculana (Portlandia) lenticula Moller.

Paa et Onupkis-mr, 80 Favnes Dybde, udfor Borgafjord

(Hallas).

141. Yoldia limatula „Say." Torell (Spetsb. p. 151. t. 2.

f. 5).
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Yoldia limatula Woodw. Man. p. 468.

Yoldia arctica Sars., Lofoten.

Island, „der den ar vanlig« (Torell); Ofjord (Gudm.,

Steincke).

Torell s Afbildning er efter et islandsk Expl. Ameri-

kanske Exemplarer afvige betydelig fra de islandske.

143. Modiotaria lævigata Gray.

Modiolaria lævis (pp.) Beck Voy. Rech. I. 17. f. 3.

)rs ib. t. 17. f. 2 a— h. (Island).

ars L. var. Jeffr. II. p. 127.

KolleQord, 1 Expl., 47 Mra. langt; Faxebugt (Stp.).

143. Modiolaria discors L.

Modiolaria lævis Beck Voy. de la Rech. t. 17. f. 3 a— e.

Island (Beck); Kollefjord, 3 Expl., 22 Mm. lange, 14^/9

Modiolaria striatula L. Beck Voy. Rech.

I«).

Nogle ganske unge Expl., 16 Mm. lange

" 146. Crenella decussata Mtg.

„Island« (Jeffr. II. p. 133) (et enkelt Expl.).

147.' Modiola phaseolina Phil. (Jeffr. II.

Faxebugt, 2 Expl (Stp.).

M. valgaris Flemg.

Hofde; de storste 150 Mm. lange (Stp.).

jun. Ada Oduskjel Olafs. I. p. 70.

Island (Stp., Jeffr. I[. p. 113).
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us edulis L.

Mytilus edulis Olafs. I. 70; p. 1010. t. X.

Mytilus edulis Miill. prod. 3013.

Mytilus edulis Mohr Isld. p. 132 & 356. „Kræklingur, pa;

Nordlandet Krakuskjel."

Almindelig ved Island; de storste ere 85 Mm. lange (Stp.)

„Spises kun paa et Par Steder i Strandesyssel« (Mohr).

loO. Pecten islandicus Mull.

Peclen islandicus Chem. VII. 1784. p. 314, f. 615.

Pecten tenuis striatus Gualt. t. 73. f. R, t. 71. f. T.

Pallium regium ex Indiis occidenlalibus Seba t. 87. f. 7.

Deux grands Peignes du mer du Nord Davila cat. p. 324,

Nr. 736-38.

Ein schone Strahlmuschel Knorr I. t. 1. f. 1. t. 5. i 2,

Pecten, Horpudiskr Olafs p. 1010. 12, Tab. X. f. o,

Petoncles du Nord, de la mer baltique et de celle du Gren-

land Fav. III. p. 125, Tab. 54. f. B!*)

eneste Sted, hvor denne Musling findes med pralende Farver. Endnu

i de forste Decennier af dette Aarhundrede udfortes en betydelig Deel

til en Friis af 4 ^ for Parret over Flensborg til Tydskland, hvor de

forarbejdedes til Nanlepuder. (Bk. Mss.)
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Ostrea islandica Born. p. 87.

Oslrea obliterata Miill. S. N. p. 308.

Islandische Kamrauschel Spgl. Beschåft. Berl. Geseli. 1.

p. 108. t. o. f. 5.

Gronov. zoophyl. ill. Nr. 1182. p. 275.

Pecten islandicus Mull. prod. Nr. 2990.

— Mohr. Isld. p. 131.

— Schroter Einl. III. f. 326.

De islandske Expl. blive storre og tykkere, med mere levende

Farver end de gronlandske.

var. tenuis ochracea, alt. 9-5 mm. (Ofjord, Gudmann) nærmer

sig meget lil den spitsbergenske Varietet.

Den af Chemnitz f. 116 afbildede og af S pen gi er omtalle

(I. c. p. 111) Varietet med bolgedannede Ribber har jeg ikke seet

151 Pecten tigerinus Miill.

„Iceland, Toreli« (Jeffr. II. p. 66).

152. Pecten gronlandicus Sowb.

6-7 Miil N. f. Borgafjord paa 8

12 Mm. i Tvermaal, og et Fragment

Lagenæs paa 70 Favne (Hallas)*).

Gluggaskjel, A. squamula Olafs. p. 1010. D.

Anomia retusa L. ibid. 2.

An. t. piriformis etc. Olafs. p. 1011. D. 3.

paa en Misfoistaaelse,



A. avenacea Miill. prodr. p. 249, Nr. 3004.

— Gm, p. 3349, Nr. 50.

— Mohr Isld. p. 131.

Oslrea t. pectinata irregulari rugosa Olafs. p. 1010 Nr. 3.

Quænam? MuU. prod. Nr. 2990.

Almindelig især paa Pecten.

Cephaiopoda.

Prof. Steen st ru p har velvillig meddelt mig folgende Op-

lysninger om de islandske Blæksprutter:

„Fra Islands Kyster og Havbugter har Museet modtaget:

155. Gonatus Fabricii Licht. i nogle enkelte Exem-

plarer, og

156. Ommalostrephes Todarus d'Orb., der undertiden i store

Skarer kommer til Kysterne med Fiskestimerne. Det er Islæn-

dernes „Kolkrabbi".

De virkelige Kystformer, Sepia, Loligo , Rossia og Sepiola,

ere hidtil ikke nedsendte fra Islands Kyster, ligesaalidt som

Med Hensyn til de kæmpestore, tiarmede E

nu og da fra det dybere Hav opkastes paa Rysterne, navnlig
]

Nordlandet, henmes til Prof. Steenst

Naturforskermodet i Kjobenhavn 1847.



Tillæg til ^^Faunula Molluscorum Insularum

Færbensium'''

.

Af O. A. L. Morch.

(Meddelt den 8de Novbr. 1

Færoernes MoIIusk-Fauna har i de to sidste Aar erholdt

folgende Tilvæxt, især ved Hr, Sysselmand Mullers Bestræ-

1. tielix {Ariania) arbustorum L. I Hr. Hansens Have i Thors-

havn (1 Expl.)-

2. ntrina beryllina C. Pfr.? Et meget stort Expl., fundet

paa Kartofler.

(3.) Limaxmarginatus Mm. ; Sudero, 2 Expl., næsten en Tomme

lange (Dr. A. Bergh).

4. LimncBus ovatus Drp., var. L. lacustris Leach ; med Nr. 14

(Sysselm. Muller, i Apotheker Benzons Samling).

5. Doris iEchinochila) repanda Aid. & Hane. Sudero (Dr. A.

Bergh).

6. Capulus hungaricus L., 1 Expl.

(7.) Nassa incrassata Slrom, mange Expl.

8. Pleurotoma Trevyltiana Turton, flere Expl.

9. Trochus occidentalis Mighel, 3 Expl. ; Skaalefjord ved Skibe-

næs (Sysselm. Muller) ; 10—30 Favne (Carp. & Thomson).

10. Lyonsia norvegica Chemn., 3 Expl.

i Kilde er anfort, hidrore Exemplarerne fra Hr. Syssel-



11. Abra alba Wood, flere Expl.

12. Venus fasciata Don,

13. — casina L.

(14.) Pisidium pusitlum Jen.; Bondebrekke ved Thorshavn, Kolle-

fjord ; i en Dam paa Mjavanæs , c. 600 Fod over Havet;

Lambaeide paa Ostero med Lymnæa.

(15.) Pisidium nitidum Jenyns; Sudero (A. Bergh) (ikke = P.

pulchellum Jenyns (Jeffr.)).

16. Turlonia minuta Fabr. ; Klaksvig, paa Tang.

17. Nuculana pernula Mull., flere Expl.

18. — caudata Turt., flere Expl.

19. Pecten tigerinus Muller.

20. Terebratulina caput serpentis L. (Carpenter & Thomson 1868

if. Syss. M.).

Endelig omtaler Jeffreys i ,,British Conchology« V. (1869)

folgende Arter som tagne af W. Carpenter og Wyville

Thomson ved Færo paa Expeditionen til det nord-atlantiske

Hav i

21. Columbella (Astyris) Haliæti Jefl'r. p. 219; Naalso (Carp. &

22. Fissurella græca L. Naalso Sund (Carp. & Thoms.; Jeffr.

V. p. 200).

23. Siphonodmtalmm vitreum Sars: „off the Færo Islands,

550 fathoms" (Jeftr. V. p. 196).

24. Cerithiopsis costulata; „in 550 fath. between the ouler

Hebrids and Færo Islands" (JefTr. V. p. 217).

25. Pecten septemradiatus ;
„Banks of Færo« (Carp. & Thoms.).

(Cfr. Annals and Mag. of Nat. Hist. Dec. 1868 p. 448).

De 4 Arter, hvis Nummere ere satte i Parenlhes, ere alle-

rede optagne i „Faunula Molluscorum Insularum Færoensium«.

Det hele fra Færoerne kjendte Antal af Arter er altsaa 138.





Fortegnelse over samtlige i de forste 20 Aargange af

„Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske

Forening i Kjobenhavn" optagne Afhandlinger, ordnede

efter 1

Almiodelig Zoologi og Natorhistorie orerhovedet.

1. Tvende Breve fra Linné til Conchyliesamleren Lorenz

Spengler. 1849. S. H6.

2. Brev fra Linné til Prof. Chr. Friis RoUbolI. 1860. S. 265.

3. Liitken og Steen strup: Mindre Meddelelser fra Kjoben-

havns Universitets zoologiske Museum. 1. Om Thalassina

anomala (Herbst). 2. Forelobig Notils om danske Hav-

Krebsdyr. 3. Om Ungerne af de nordiske Aspidophorus-

Arler og om de Forandringer, som disse undergaae med

Alderen. 1861. S. 267.

4. Pedersen: Vaarens Komme. 1854. S. 1.

5. Reinhardt: Tvende Iagttagelser af phosphorisk Lysning

hos en Fisk og en Insektlarve. 1853. S. .59.

6. Orsted: Om Lovene for Farvefordelingen hos Dyrene i Ha-

vels forskjellige Dybder. 1849. S. 57.

Pattedyr.

7. Ha Has: Optegnelser om nogle paa et Hvalfangertog i Havet

omkring Island iagttagne Hvaler. 1867. S. 150.

8. Lorenzen: Meddelelse om Fundet af et Uroxeskelet.

1853. S. 66.

9. Reinhardt: Iagttagelser om en besynderlig hyppig, abnorm

Haleloshed hos flere brasilianske Pigrotler. 1849. S. 110.
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10. Reinhardt: Beskrivelse af Carterodon sulcidens (Lund).

1851. S. 22.

11. — Oplysning om en mærkelig Mangel af Pungen hos en

Didelphis albiventris Lund. 1851. S. JOo.

12. — Nogle Bemærkninger om Narhvalens Stodtand. 1862.

S. 326.

13. — Om Klapmydsens ufodte Unge og dens Mælketandsæt.

1861. S. 248.

14. — Notits om en paa Ostkysten af Jylland fanget Delphinus

delphis. 1866. S. 162.

15. — Nogle Bemærkninger om Islændernes „Steypirey5r'', en

Efterskrift til Hr. Hallas' Optegnelser om nogle paa et Hval-

fangertog i Havet omkring Island iagttagne Hvaler. 1867.

S. 178.

16. Steenstrup: Om Kjæmpeoxcns (Bos Urus L.) og Bæverens

{Castor fiber L.) Samtidighed med Landets ældste Befolkning.

1851. S. «3.

17. — Mælkelandsættet hos Remmesælen, Svartsiden og Fjord-

sælen (Phoca barbata O. Fabr., Ph. groenlandica O. Fabr. og

Ph. hispida Schr.) og i Anledning deraf nogle Bemærkninger

om Tandsystemet hos to fossile Slægter {Hyænodon og Pier-

odon). 1860. S. 251.

18. — Yderligere Bemærkninger om Mælketandsættet hos Remme-

sælen {Phoca barbata). 1864. S. 269.

19. — Den oprindelige islandske Landpattedyrfaunas Charakteer,

særligt med Hensyn til Hr. Andrew Murrays Fremstilling

deraf o. s. v. 1867. S. 51.

Fugle.

20. Muller: Færiiernes Fuglefauna med Bemærkninger om Fugle-

fangsten. 1863. S. 1.

21. Reinhardt: Bemærkning om den amerikanske Krikands

Forekomst i Gronland. 1852. S. 122.

22. ~ Notitser til Gronlands Ornithologie. 1853. S. 69.



23. — En Bemærkning om den Berettigelse, hvormed Picus tri-

dactylus er anfort i Fortegnelsen paa de i Danmark trufne

Fugle. J859. S. 97.

24. — Notits om Slægten Malacurus og de dertil horende Arter.

1859. S. 103.

25. — Den kirgisiske Steppehone (Syrrbaptes paradoxus) skudt i

Jylland. 1860. S. 306.

26. — Om den kirgisiske Steppehones (Syrrhaptes paradoxus)

Forekomst her i Landet i 1863. 1863. S. 213. Efter-

skrift hertil S. 372.

27. — Ornithologiske Smaanotitser til Landets Fauna. 1863.

S. 59.

28. — Notits om Canada-Gaasens {Bernicla canadensis) Forekomst

i Gronland. 1864. S. 246.

29. S te en s trup; Et Bidrag til Geirfuglens (Alca impennis Linn.)

Naturhistorie og særligt til Kundskaben om dens tidligere

Udbredningskreds. 1855. S. 33.

30. _ Iagttagelse om Stillidsens (Fringitla carduelis) Forkjærlighed

for Greenmarv og Maaden, hvorpaa den forstaaer at skaffe

lirybdyr.

31. Lutken: Siphonops brasUiensis, en ny Art af Ormpaddernes

(Cæciliernes) Familie. 1851. S. 52.

32. _ Nogle nye Krybdyr og Padder beskrevne. 1862. S. 292.

33. Liitken og Reinhardt: Bidrag til Kundskab om Brasi-

liens Padder og Krybdyr. 186i. S. 143.

31. — Bidrag til det vestindiske Origes og navnligen til de dansk-

vestindiske Oers Herpetologie. 1862. S. 153.

35. Reinhardt: Herpetologiske Meddelelser. 1. Om nogle

smaae Gruber, hvormed Skjællene hos mange Slanger ere

forsynede. 2. Beskrivelse af nogle nye til Calamariernes

16



Familie henhorende Slanger. 3. Om Elaps Macchllandi Rhdt.

1860. S. 209.

36. Reinhardt: To nye Homalopsider. 1866. S. 151.

37. Liitken: Nogle Bemærkninger om Næseborenes Stilling hos

de i Gruppe med Ophisurus staaende Slægter af Aalefamilien.

1851. S. 1.

38. — Nogle Bemærkninger om Liparis lineatus (Lep.). 1860.

S. 169.

39. — I Anledning af Hr. Prof. H. Kroyers Kritik af mine

Bemærkninger om Liparis limatus. 1861. S. 243.

40. — [chthyologiske Notiser. 1. Om Slægten Nauclerus og dens

Identitet med Naucrates. 2. Om Arterne af Slægten Malthma

og særligt om M. notata {truncata). 3. Om Arterne af

Slægten Amphisile (Kl.) Cuv. 4. Bidrag til Danmarks Fiske-

fauna. 1865. S. 205.

41. — Om Ganoidernes Begrændsning og Inddeling. 1868. S. 1.

42. Reinhardt: Nye sydamerikanske Ferskvandsfiske. 1849.

S. 29.

43. — Om Svommeblæren hos Familien Gymnotini. 1852. S. 135.

44. — Notits om Slægten Pachyurus Ag. og de dertil horende

Arter. 1854. S. 108.

45. — Slegophilus insidiosus , en ny Mallefisk fra Brasilien og

dens Levemaade. 1858. S. 79.

46. Steens trup: Chironectes arcticus Diib. & Kor. er ingen selv-

stændig elier nordisk Art. 1863. S. 208.

47. Bergh: Bidrag til Kundskab om Menneskets Fnatmide {Sar-

coptes hominis Rasp.). 1860. S. 83.

48. Liilken: Nogle Bemærkninger om de nordiske Æ^a-Arter

samt om Æ^a-Slægtens rette Begrændsning. 1858. S. 65.
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Tillæg til foregaaende: om Æga tridens Leach og Æga
rotundicauda Lilljeb. samt om Slægterne Achcrusia og Æga-
cylla. 1860. S. 175.

49. — Beskrivelse af en ny Seroiis-Art, S. Schythn Ltk. 1858.

S. 98.

50. — Om visse Cymothoa- ågiige Krebsdyrs Ophold i Mund-

hulen hos forskjellige Fiske. 1858. S. 172.

51. — Enoplometopus antillensis Ltk., en ny vestindisk Hummer-

Art. 1864. S. 265.

52. Reinhardt: Phyllamphion^ en ny Slægt af Stomatopodernes

Orden. 1849. S. 2.

53. — Om Slægten Lithotryas Evne til at bore sig ind i Steen-

blokke. 1850. S. 1.

54. — En Berigtigelse. 1863. S. 236.

55. Steenstrup: Forelobig Bemærkning om Forekomsten af en

Olion og en Cyamus paa den færoeske Grindehval {Delphinus

globiceps Auctt.). 1849. S. 95.

56. — Om Xenobalanus globicipitisj en ny Cirripedslægt af Co-

ronu/a-Familien. 1852. S. 62.

57. Boeck: Nervesystemets Bygning hos Slægten Nemeries.

1866. S. 141.

58. Grube: Annulata Orstediana. Enumerati

annis 1845—48 suscepto legit cl. A. S. Orsled, adjecli

speciebus nonnullis a cl. H. Kroyero in itinere ad Arne

ricam meridionalera collectis. 1856, S. 44. 1857, S. 15:

1858, S. 105.

i9. Krabbe: Iagttagelser angaaende Blærebændelorme. 1862

S. 320.

iO. — Om nogle Bændelorm-Ammers Udvikling til Bændelorme

1866. S. 1.

,1. _ Trappens Bændelorme. 1867. S. 122.
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62. Liitken: En ny veslindist Sandorm, Arenicola (Pteroscolex)

antiUensis Ltk. 1864. S. 120.

63. Rasmussen: Bidrag til Kundskab om Echinococcernes Ud-

vikling, navnlig om Dottreblære-Dannelsen. 1865. S. 1.

64. Or sted: Et Bidrag til at besvare det Sporgsmaal, hvilken

Plads Slægten Sagitta bor indtage i Systemet. 1849. S. 26.

Bloddjr.

Bergh: Bidrag til en anatomisk Undersogelse af Marsenina

prodita (Loven). 1857. S. 110.

— Anatomisk Undersogelse af Fiona atlantica, 1857. S. 273.

Efterskrift og Tillæg. S. 336.

— Anatomisk Undersogelse af Phyllodesmium hyalinum Ehrbg.

1860. S. 103.

— Om Forekomsten af Neldefim hos Mollusker. 1860.

S. 309.

— Sancara iaira, en ny Form af Pleurophyllidiernes Familie.

1864. S. 178.

— Phidiana lynceus og Ismaila monstrosa, 1866. S. 97.

Liitken: Nogle Bemærkninger om de ved de danske Kyster

iagttagne Arter af eenlige Sopunge. 1860. S. 201.

72. Morch: Om Cranchia megalops Prosch. 1850. S. 57.

73. — Diagnoses moUuscorum novorum littoris Americæ occi-

dentalis. 1857. S. 340.

74. — Fortegnelse over de i Danmark forekommende Land- og

Ferskvandsbloddyr. 186.S. S. 265.

75. — Faunula Mollascorum Insularum Færoensiura. Beretning

om de hidtil fra Færoerne bekjendte Bloddyr. 1867. S. 67.

Tillæg. 1868. S. 228.

76. — Faunula MoUuscorum Islandiæ. Oversigt over Islands

Bloddyr. 1868. S. 185.

77. Poulsen: Fortegnelse over de i Flensborgs nærmeste Om-

egn forekommende skalbærende Land- og Ferskvandsbloddyr.

1867. S. 46.
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Steen s trup: Rhizochilus antipathum^ en ny Slægt og Art

af Purpurd-Familien. 1851. S. 61.

Orsled: Forelobig Underretning om Dyret af en Art af

Slægten Pyrula Lmk. 1801 {Ficula Swainson 1835). 1850.

S. 9.

Straaidyr.

Boeck: Om to tilsyneladende bilateral-symmetriske Hydro-

meduser: Dipleurosoma typica og Sluvitzii. 1866. S. 131.

Liitken: Nogle Bemærkninger om Medusernes systematiske

Inddeling navnlig med Hensyn til Forbes's „History of brit-

tish naked-eyed Medusæ." 1850. S. 15.

— Bidrag til Kundskab om Slangestjernerne. I. Forelobig

Oversigt over Gronlandshavets Ophiurer. 1854. S, 95.

II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer. III. Bidrag

Kundskab om Ophiureri -Americas Vestkyst.

1856. S. 1.

g3^ De ved Danmarks Kyster levende Pighude. 1856. S. 88-

g4 Oversigt over Gronlands Echinoderraer. 1857. S. 1.

Efterskrift. S. 338.

85. __ Om de nordiske Echinodermers geographiske Udbredning.

1857. S. 56.

86. — Om de nordiske Echinodermers bathymetriske Udbred-

ning. 1857. S. 100.

87. - Tillæg til min Oversigt over de ved Danmarks Kysler

levende Pighude samt til mine Fortegnelser over Vestindiens

og Central-Araerikas Slangestjerner. 1858. S. 127.

88. - Bidrag til Kundskab om de ved Kysterne af xMellem- og

Syd-Amerika levende Arter af Sostjerner. 1859. S. 25.

89. - Nogle Bemærkninger om de ved de danske Kyster iagt-

tagne Arter af Aktiniernes Gruppe. 1860. S. 184.

90. — Bidrag til Kundskab om Echiniderne. 1. Om Vestin-

diens Echinider. 2. Ecbinider fra Amerikas og navnligen

fra Central-Amerikas Vestkyst. 3. Bemærkninger om forskjellige



Slægter og Arter af Echinidernes Orden. 4. Udsigt over

Echinidernes systematiske Inddeling og geologiske Historie.

4863. S. 69. To Tillægsbemærkninger S. 368.

91. Liitken: Kritiske Bemærkninger om forskjellige Sostjer-

ner (Asterider) med Beskrivelse af nogle nye Arter. 1864.

S. 123.

92. — Om Vestindiens Pentacriner med nogle Bemærkninger

om Pentacriner og Solilier i Almindelighed. 1864. S. 195.

93. Steen str up: Om Slægten Isis og de under Isis hippuris

sammenblandede Arter. 1849. S. 66.

94. — Myriotrochus RinJcii, en ny Form af de fodlose Sopolser.

1851. S. 55.

95. — En ny og tropisk Art af Smaagoplernes Ammeslægt:

Corymorpha Sars. {Corym. Januarii Stp.). 1854. S. 46.

96. — Bidrag til Kundskab om de nordiske Lucernarier. 1859.

S. 106.

lineralogi og Geognosi.

97. Fogh: Nogle Graphitlokaliteter i Staten New York. 1854.

S. 205.

98. Hoff: Om Tinstenens Forekomst ved Ivikæt ved Arsut-

Fjord i Sydgronland. 1854. S. 201.

99. — I Anledning af Dr. L. Meyns Artikel „der Jura in

Schleswig-Holstein« i „Zeitschrift der deutschen geologi-

schen Gesellschafl«. 1867. S. 145.

100. Didrichsen: En supplementær Stigmadannelse hos en

Gentianee. 1851. S. 49.

101. — Notits om Sporen (calcar) hos Boragineæ. 1851.

S. 27.

102. — Iagttagelser og Bemærkninger nærmest med Hensyn til

nogle ukjendte eller mindre kjendte Former af Stipler.

1852. S. 123.



103. — Plantas nonnulh

scripsit. 1853. S. 86. Manipulus s

Manp. lertius. 1857. S. 123.

104. — Revision af de i Universitetets Museum forekommende

Convolulaceer fra Guinea. 1854. S. 314.

105. Jensen: ad Bryologiam x\orvegicam annotationes aliquot,

1858. S. 55.

106. — Bryologiske Bidrag. 1863. S. 238.

107. Koch: Om Falsters Vegetation. 1862. S. 79.

108. J. Lange: Om nogle danske Planters Fordeling og de

formodede Grændser for deres Udbredning. 1849. S. 77.

109. __ Nogle Bemærkninger om Efteraarsknopperne hos de

danske Arter af Slægten Epilobium. 1849. S. 97.

^10. — Nogle Exempler paa Planters Acclimatisation. 1854.

S. 37.

111. — Pugillus planlarum imprimis hispanicarum quas in iti-

nere 1851-52 legit. 1860, S. 1. 1861, S. .33. 1863, S. 1.

1865, S. 30.

112. — Hypopityeæ (Kl.) mexicanæ et centrali-americanæ a cell.

Proff. Liebmann et Orsted coilectæ el in museo botanico

Hauniensi asservatæ, 1867. S. 112.

113. M. T. Lange: Den sydfyenske Ogaards Vegetation, en Qo-

ristisk Skizze. 1857. S. 199.

114. Tillæg til Danmarks Flora. 1861. S. 1.

115. Liebmann: Om Mexicos Aroideer. 1849. S. 11.

116. - Mexicos Juncacoer. 1850. S. 36.

117. — Bidrag til Meliosmeernes Familie. 18.50. S. 65.

118. - Chætoptelea, en ny Slægt af Elmenes Familie. 1850.

S. 74.

119. _- To nye Valnodarler fra Mexico. 1850. S. 78.

120. — Mexicos og Centralamerikas Ruhi. 1852. S. 1-50.

121. Mexicos og Centralamericas Begonier. 1852. S. 1.
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122. Liebmann: Novarum plantarum mexicanorum generum

decas. 1853. S. 90-

123. — To nye Arter af Slægten Castelia Turp. 1853. S. 108.

124. Oliver: Loranthaceæ mexicanæ el cenlroamericanæ. Enu-

meratio specierum hujus familiæ quas in regno raexicano

Liebmann et in America centrali Orsted iegeriint. 1864.

S. 170.

125. Reinhardt: Nogle Bemærkninger om den Indflydelse de

idelige Skovbrande have udovet paa Vegetationen i de bra-

silianske Campos. 1856. S. 63.

126. Rostrup: Beskrivelse af ,Gallemosen" paa Lolland. 1858.

S. 121.

127. — Om Vegetationen i den udtorrede „Lerso'' ved Kjoben-

havn. 1859. SI.

128. — Laalands Vegetalionsforhold. 1864. S. 37.

129. Schjotz: Bidrag til Bornholms Flora. 1850. S. 49.

130. — Beretning om en botanisk Reise, foretaget i Sommeren

1858 i Landskabet mellem Slesvig, Rendsborg og Ekern-

forde samt paa Vesterhavsoerne Amrom, For og Sild.

1860. S. 117.

131. Vaupell: Om Rhizomels Bygning hos Primula auricula og

chinensis. 1849. S. 76.

132. — En sammenlignende Undersogelse af Karbundternes

stengier. 1851. S. 33.

133. — Om Karbundternes peripheriske Væxt i de dicotyledone

Planters Mellemstokke. 1851. S. 49.

134. — Om Knopperne hos Agave americana. 1856. S. 111-

135. — Nizzas Vinterflora. 1858- S. 129.

136. Warming: Symbolæ ad Floram Brasiliæ centralis cogno-

scendam. Particula prima (Fara. Cordiaceæ, AsperifoHæ,

Vochysiaceæ, Mayaceæ). 1867. S. 1.

137. - Nogle Iagttagelser over Varmeudviklingen hos en Aroi-

dee, Philodendron Lundii. 1867. S. 127.



Orsted: Iagttagelser over en hidtil ukjendt almindelig

Udbredning af microscopiske Planter i Verdenshavet. 1849.

S. 6.

— Centralamericas Rubiaceer (Bestemmelser og Beskrivel-

ser mestendels af Bentham). 1S52. S. 23.

— Compositæ centroaraericanæ (Bestemmelser og Beskri-

— Malpighiaceæ centroaraericanæ (Bestemmelser og Be-

skrivelser af A. Grise bach). 1853. S. 43.

— Gentianeæ centroamericanæ (Bestemmelser og Beskri-

velser af .\. Grisebach). 1853. S. 53-

— Mexicos og Centralamericas Acanthaceer. 1854. S. 113.

— Myrtaceæ centroamericanæ. (Bestemmelser og Beskri-

velser af Dr. O. Berg). 1855. S. 1.

— Om det amerikanske Balsamtræ (Myrospermum Somo-

natense Pareira) og Balsamkysten. 1855. S. 27.

Piantæ novæ centroamericanæ. I & II. 1856 ,
S. 27

og 33. Hl. 1857, S. 187.

Palmæ centroamericanæ. 1858. S. 1.

— Til Belysning af Slægten Vibumum. 1860. S. 267.

Mijrsineæ centroamericanæ et mexicanæ. 1861. S. 117.

— Til Belysning af Bidms platycephala Ord. 1862- S. 312.

— Bidrag til Svampenes Udviklingshistorie. 1863. S. 245.

1865. S. 224.

— Bidrag til Naaletræernes Morphologi. 1864. S. 1.

— Bidrag til Egeslægtens Systematik. 1866. S. 11.

— Til Belysning af Blomsterne hos den brasilianske The-

busk i^eea theifera Ord.) og hos Sneeklokkebusken (/7a-

lesia tetraptera Lin.). 1866. S. 89.

— Den tilbageskridende Melamorphose som normal Ud-

viklingsgang, nærmest med Hensyn til Tydningen af Gym-

nospermernes Blomster. 1. Om den i den senere Tid af

Sachs og Eichler fremsatte Tydning af Gymnosperraernes



Blomsier, 2. Om Dækbladenes morphologiske Forhold.

1868. S. 83.

1853.

157. — Scrophulm

: Centralamericas Lobeliaceer, 1857.



Fortegnelse over samtlig-e i de forste 20 Aargange af

„Videnskabelige Meddelelser" meddelte Afbildninger

af Dyr og Planter, ordnede systematisk *).

A. Dyr og Dele af Dyr.

Pattedyr.

Balænoptera Sibbaldii Gr. (Alias, Næseben,

Hovedskal og Tungeben) 67, 186—198.

(Rygfinne, Luffe, Halefinne o. s. v.) 67, 164. 165, 167,

Cystophora crislata (Mælketænderne) ... 64, 252.

Delphinus delphis 66, V.

Hyænodon leptorhynchus Laiz. Æ Par. . . 60, V, e. (264).

JWe^apfcra 600/js (Rygfinne, Luffe, Halefinne) 67, 173, 174.

Phoca barbata Fabr. (Tandskiftet) 60, V, a, B, A*. (2

Phoca gronlandica Fabr. (Tandskiftet). . . 60, V, c, D. (264).

Alca (Plantus) impennis (Geirfugl) (Arni-

Knogler tra Kjokkennooddinger) .... 55, fl, 4 og 5 (

Kort over Geirfuglens tidligere Udbredning 55, I (114).

Tetrao urogallus (Tjur) (Knogler fra Kjok-

keninoddinger) 55, II, 1— 3 (]

endnu et Tal, ai

len, og Tallene i

• Cystophm

»Picea alba (Gi
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Krybdyr og Padder.

Aprasia pulchella Gr.? (var. striolata Ltt.)

(med Delailler) 62, 1— 11,3 (311).

Chersodromus Liebmanni Rhdt. (Hoved) . . 60, IV, lO og 11 (250),

Cyclodus fasciatus Ltk. (Hoved) 62, I og II, 1 (311).

Delma Molleri Ltk. (Hoved m. m.) .... 62, 1— IT, 2 (311).

Elapomorphus assimilis Rhdt. (Hoved og

Hale) 60, IV, 1—5 (250).

— lepidus Rhdt. (Hoved) 60, IV, 6 -9 (250).

Gomphobates marmoratus Rhdt. et Ltk. (med

Analyser) 61, IV, 4 (241).

— notatus Rhdt. et Ltk 61, IV, 3 (241).

Gymnophthalmus Maximiliani Rhdt. et Ltk. 61, V, 6 (241).

Helicops assimilis Rhdt. (Hoved) 66, 157.

Heterodactylus imbricatus Spix (Analyser) 61, VI, ii (242).

— Lundii Rhdt et Ltk. (med Analyser) . 61, VI, 10 (242).

Hydrophis lævis Ltk. (Hoved og Bugskæl) 62, I— II, 6 (.311).

Hylella punctatissima Rhdt. et Ltk 61, IV, 5 (241).

Odontophrynus cultripes Rhdt. et Ltk. (med

Analyser) 61, III, 1 (241).

Onychocephalus Westermanni Ltk. (Hoved) 62, I— II, 5 (311).

Perodactylus modestus Rhdt et Ltk. (De-

tailler) 61, V, 7 (241).

Pterophrynus verrucosus Ltk 62, I—II, 4 (311).

Tachyplotus Hedemanni Rhdt. (Hoved) . . 66, 154.

Tarsopterus trachystomus Rhdt. et Llk. . . 61, III, 2 (241).

Tropidurus Htjgomi Rhdt. et Ltk. (Hoved) 61, V, 9 (241).

— macrclepis Rhdt. el Ltk. (Hoved) ... 61, V, 8 (241).

Vrobelus acanthias Kr. (med Detailler) . . 60, III (250).

riske.

Acanthodes (restaur., tildeels efter Roemer) 68, 69,11.

Aspidorhynchtis (restaureret) 68, 44, 4.

Chilorhinus Suensonii Llk. (med Analyser) 51, I, 3 (21).

Chironectes pictus (arcticus Diib. et Kor.)

(Hud med Peuneller) (Kopi) 63, 211.

Coelacanth (restaur., tildels efter Huxley) 68, 55, 9.

Diplopterus (restaureret, hovedsagelig efter

Pander) 68, 55, 7.
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Eyrypholis (restaureret, efter Pietet). ... 68, 30, 1.

Fisteklassens geologiske Historie, graphisk

fremstillet 68, 74.

Holoptychius (restaureret, hovedsagelig efter

Huxley) . . .
.• 68, 55, 8.

Ichthyapus acutirostris Barnev. (med Ana-

lyser; ol, I, 4 (21).

Lepidotus (efter Quenstedt) 68, 44, 2.

Liparis lineatus Lep. var. multistriata . . . 61, VII, 1.

Myrophis punctatus Ltk. (med Analyser) . 51, I, 2 (20).

Ophisurus sp. (Hoved og andre Enkelt-

heder) ol, I, 1 a— c (2(

— serpens 51, I, 1 d (20).

Oligopleurus (efter Thiolliére) 68, 67, 10.

Palæoniscus (restaureret) 68, 44, 3.

Pteraspis (restaureret, efter Lankester) . . 68, 71, 12.

Pterichthys (restaureret, efter Pander) ... 68, 71, 13 og 1^

Fycnodont (restaureret, samt Enkeltheder

af forskjellige Pyenodonter) 68, 51, 5 og 6.

Sphagebranchus imberbis de la Roche (Ho-

vedet) 51, I, 5 (21).

Stegophilus insidiosus Rhdt 58, II, (97).

Jsmaila monstrosa Bgh. (med Analyser). . 66, IV B (129).

Lithotrya mcobarica R(?dt 50, I, 1—3 (8).

Pennella sagitta (paa Hud af Chironectes) . 63, 211.

Phyllamphion elegans Rhdt 58, I B.

Sarcoptes hominis Rasp. 2 $ 60, I.

Serolis Schyihei Ltk 58, I A, 12 og 13.

Thalassinå anomala Herhst (Klosaxe m. m.) 61, VH, 2.

Xenobalanus globicipitis Stp. (med Analyser) 51, HI, 11—16 (62)

Æga arctica Ltk. (med Analyser) 58, I A, 1—3 (78).

— crenulata Ltk. (Analyser) 58, I A, 4, 5 (78).

— psora (L.) (Analyser) 58, I A, 9—11 (78).

— Stromii (Kr.) (Analyser) 58, 1 A, 6-8 (78).

Coenurus cerebralis (af en Oxe) (Kroge) . 62, V, ii og 12 (325)

CytHcercus cellulosa (af et Svin) (Kroge) . 62, V, 9 og 10 (325).
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Cysticercus cellulosæ (af Raadyr) (Krog-

krands og Kroge) 62, V, 6—8 (325).

— Talpæ (Krogkrands og Kroge) .... 62, V, 1—8 (325).

Echinococcus (Udvikling, Redeblære og

Dalterblærer) 65, I og II (28 og 29)

Idiogenes Otidis Krabbe (med Analyser) . 67, III, 6—10 (126).

Nemertes sp. (Nervesystemets Bygning . . 66, 144.

Tænia crassiceps Rud. (af en Ræv) (Krog-

krands og Krog) 62, V, 4 og 5 (327).

Goeze (Led) 67, 111, 5 (126).

Bloddyr.

Coryphella bostoniensis (Coulh.) (Nelde m) 60 VIII, 4 (331).

\111, 2 (.331).

og

Neldeflm) . . 60 VIII, 3 (331).

Fiona atlantica Bgh. (med Anatomi) . . . 57 II og III (332-3

Galvina rupium (M61I.) (Raspelænder) . . 66 IV A, 6-8 (12

(Neldefim)
. . 60 VIII, 5 (331).

GlauciUamarginata (Rhdt.) (Neldeblære og

VIII, 9 (331).

VIII, 8 (331).Glaucus lineatus Rhdt. (Neldefim) . . . . . 60
— radiatus Gm. (Neldesæk, Neldeblære

og Neldefim)
. . 60, VIII, 7 (asi).

Magarita grOnlandica (Analyse) .... . . 66, IV, 9-18 (128).

Marsenina gronlandica (Moll.) .... . 57, 1, 7 (122).

~ prodila Bgh. (med Anatomi). . . . . 57, 1, 1-6 og 8-

Montagua hirsuta Bgh. (Neldefim) . . . . 60, VIII, 6 (331).

Phidiana inca d'Orb. (Anatomi) .... . .66, IIIA (127).

- lyncem Bgh. (Anatomi)
. 66, 111 og IVA, 1-

Phyllodesmium kyalinum Ehrbg. (mc

Pleurophyllidia undulata Meck. (Aal

for Neldesække, Neldefim o. s. 1

— ieeniolata Pet. (Neldesække, Nc
Anlæg til Neldesække)

-12 (331).

-16 (331).
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Pyrula decussata (Wood) (med Tungetæn-

derne) 50, F, 1— 7 (14).

Rhizochihts aniipathum Stp 51, III, 1—6 (62).

Samara iaira Bgh. (med Anatomi) .... 64, III, (194).

— quadrilateralis Bgh. (Neldeflm) .... 60, VIII, 17 (331).

Æolidia ^oemmeringii Leuck. (Neldefim) . 60, VIII, 1 (asi).

Straaleilyr.

Actinocrinus (Kopi) 64, 226.

Agelacrinus (Kopi) 64, 227.

Anthocrinus (Kopi) 64, 226.

Apiocrinus (Kopi) 64, 226.

Caryocystites (Kopi) 64, 227.

Cassidulus caribæarum Lmk 63, II, 6 (207).

Chirodota lævis (Fabr:) 57, 18 og 20.

Chætodiscus scutella Llk 63, II, II (207).

Clypeaster prostratus Rav. (Unge) 63, II, 2 (207).

Ctenocrinus (Kopi) 64, 226.

Cupressocrinus (Kopi) 64, 227.

Dipleurosoma Stuvitzii Boeck (med Ana-

lyser) 66, 136.

— ttjpica B. (med Analyser) 66, 1.32.

Echinidernes geologiske Historie, graphisk

fremstillet 63, 203.

Echinocidaris longispina Ltk 63, I, 7 (207).

Echinometra Arbacia Ltk 63, I, 9 (207).

_ Mkhelini Des.? 63, I, 1 (207).

Ellipsechinus macrostomus Ltk 63, I, 10 (207).

Eucalyptocrinus (Kopi) 64, 227.

Encope emarginata (Unge) 63, II, 4 og 5 (207).

(i forskjellig Alder) 63, 115.

Encrinus (Kopi) 64, 226.

Haptocrinus (Kopi) 64, 227.

Kort over de nordiske Echinodermers geo-

grapbiske Udbredning 57, I\.

Lageniocrinus (Kopi) 64, 227.

yelatus (med Snablen i

Uis) (Kopi) 64, 244.



Melitta heæapora Gm. (Unge) 63, II, 3 (2(yr).

Myriotrochus Rinkii Stp. (med Analyser) . 51, III, 7—10 (6(

Pentacrinus Mulleri Ostd. (med Detailler) 64, IV—V (245).

Fentatremiies (Kopi) 64, 227.

Pseudocrinus (Kopi) 64, 227.

Platycrinus (Kopi) 64, 227.

Og Dele af Planter.

Cladosporium epiphyllum 63, IV— V, 1—39

(263—64).

Dichæna strobilina 65, VI, 44 (236).

Macrosporium bulbilrichum (Mycelium og .

Macroconidier) 63, IV—V, 40—42

(264).

Phelonites strobilina 63, 248 og III, 1—13

65, V—VI, 1—43

(235-36).

aquila (Fr.), (Endosporer) ... 65, VI, 46 (2-36).

Thelæna (Fr.), (Endosporer) . . 65, VI, 45 (236).

Encephalartos Frederici Guilielmi (Tværsnit

af Stammen) 68, 150, 32.

Piaaletræer.

Abies pectinata (ung Kogle) 68, 96, 4.

— — (ung Kogle i Længdesnit) 68, 99, 5.

— — (treaarig Gren) 68, 102, 6.— — (Analyse af en ung Hun-

blomst) 68, 111, 9.

Lawsoniana (ung Kogle og

Kogleskjæl) 64, I—II, 31—34 (

thyoides (Analyse af Koglen) 64, 22, 4.



Cryptomeria japonica' (llunTa\i\er^ Æg, gjen-

nemvoxen Kogle,

Dækskjæl) 64, 24 og 26, 6—7.

— — (64, -24, 6) 68, 9«, 1.

Cupressus Gooveniana (Udvikling af Kogle

og Kogleskjæl) . 64, 1— 11,56—62 (36).

Lindieyana (Hunrakle og Æggets

Udvikling) 64, I— II, 52—55 (36).

— torulosa (Analyse af Koglen) . . 64, 23, 5.

Frenela rhomboidea (Hunrakle og Kogle) . 64, 31, 9.

gjenriemvoxen Kogle). 64, 12, 1.

nvoxen Kogle) 64, 13, 2.

led Kogler) 68, 104, 8.

(Misdannet Slovbladstand) . . . 68, I, 16 (183).

(Normal Stovbladstand) .... 68, I, 17 ^183).

Misdannet Kogle) 68, I, 18 (183).

Misdannet Stovbladstand) ... 68, 1, 21 —25 (183).

3 (Koglens Misdannelser) ... 64, I— II, 1—30 (35).

(Misdannet Kogle) 68, I, 1 1.183).

vdrager) 63, I, 2—3 (183).

Dækskjæl og

Frugtskjæl) 68, I, 4 -8 (183;.

— — (Misdannet Stovbladstand) . . 68, I, 9— 15 og 19—2()

(183).

Pinus cembroides (Kogleskjæl i Længdesnit) 64, I— JI, 51 (36).

— montana (Kogleskjæl) 64, 1— 11,45-47 (36).

— — var. Pumilio (.\nalyse af

Koglen) 64, I— II, 35 og 37—
44 (36).

— Pinea ^Kogleskjold) 64, I— 11, .50 (36).

— resinosa (ung Hunblomst) 68, 111, 10.

— rigida (Kogleskjold) 64, I-U, 49 (.36).

— Strobus (Analyse af Koglen) .... 64. 18, 3.

— — (To Aarsskud) 68, 103, 7.

— sp. iKogleskjold) 64, I-II, 48 (.36).

Taxus baccata (Ungt Hunhiomsterskud). . 68, 93, 3.

Coix Lacryma (Bloms



(Stængel i Tværsnit). ... 51, II, 3 (48)

Colocasia odora (Krystaller) 51, II, 4 (48)

Dieffenbachia Seguina (Kambialceller) ... 51, II, 4 (48)

Philodendron Lundii Wrmg 67, IV (144).

vivipara (Ung Knold i Længde-

Richardia æthiopica (Karbuiidt i Tværsnit) 51, II, 2 (48).

Diagram af en tyjiisk dicotyledon Blomst. 68, 172, 4.3.

Comptonia asplenifolia (Hunblomst)

Myrica Gal/B (Hunblomst)

nus cordifolia (Hunblomsterstand med

Analyse og Diagram)

(Blad) 66, 37, 15.

~ — (Hunblomst) . . 66, 48, 21 a.

Castanea vesca (Griffel) 66, 48, 21 c— d.

Cerris sp. (Metamorfose) 66, 54, 23 B.

Cyclobalanopsis argenlata (Blomstj .... 66, I—II, 5—8 (88).

— annulata (Blomst) 66, I—H, 1—4, 11

(88),

— gilva (Frugt og Fro) ... 66, 50, 22 D, E.

— — (Agern) 66, I -II, 12 (88).

— glauca (Agern) 66, I—H, 10 (88).

— sp. (Blomst) 66, I -II, 9 (88).

Cydobalanus costata (Blomst) 66, 47, 20.

— — (Skaal) 66, I— II, 14, (88).

(Agern) .... 66, 1—H, 13 (88).

(Agern) 66, I—II, 17 (88).

(Agern) 66, 1—11,15-16(88).

(Haar) 66, 36, 13.

(Blomst og Frugt) 66, 47, 20.



Lepidobalanus sp. (Metamorfose) 66, 54, 23 A.

Pasania dealbala (Knop) 66, 27, 1.

_ — fSkaal) 66, 1—II, 22 (88).

— fenestrata (Frugt) 66, 50, 22 A.

__ — (nuriblomst og Skaal) . 66, I— II, 18og24-

Korthalsii (Knop) bb, 27, 1.

- ^Haar) 66, 36, 12.

_ (Blomst) 66, I-II, 20-21(88).

lanceaefolia (Blomsli m, 1-11,27^30(881.

tithocarpa i
Frugt; 66. 50, 2-2 F.

(Skaal 66. I II, 19 og 26 (88).

pallida (Skaal) 66, I-II, 31 (88).

spicata (Frugt) 66, 50, 22 B.

Ihalassica (Frugt; 66, 60, 22 C.

(Agern) 66, I-II, 23 (88).

i liunyeri (Knopper) 66, 27, 1.

Castanea (GriQei) 66, 48, 21 e.

castaneaefolia (Blad) 66, 35, 10.

Cerris (Blomst og Frugl) 66, 45, 19.

— (Knopper) 66. 27. 1.

conspersa (Blad) 66, 32, 5.

elliptica (Blad) 66, 32. 6.

ijermana (Knopper) 66, 27, 1.

glauca (Blad) t56, ^16, 11.

Hartwegii (Blad) 66, 34. 8.

Libani (Blad) 66-31. 9.

occidenialis (Griffelj 6o. is. l\ h-

pedunculata (Blomst og Frugt; . . 66, 44.

polijmorpha (Knopper) 66, 27.

rubra (Blomst, Frugt og Fro) . . 66. 45,

Sartorii (Blad) 66, 30,

semecarpifolia (Blomst og Frugl) . 66. 70.

sessiliflora (Hunblomst) 66, 43.

Skinneri (Blad) 66, 29,

Thomasii (Frugt og Fro) ^Q, 44.

tinctoria (Frugte 66, 45,

Toza (Blad) 66, 33.



Salicineer.

Populus candicans (Bladets Udvikling).

68, 173,

Polygonaceer

Polygonum Bistorta (Bladets Udvikling) . . 68, 140, 25.

Rheum palmalum (Knopskjæl) 68, 140, 25.

— undulatum (Ungt Blad, Bractee) . . 68, 140. 25.

Mirabilis Jalappa (Kim og spirende Plante) 66, 91,

Neea theifera (Blomst og Æg) 66, 91,

Pisonia nigricans (Kim) 66, 91,

plaUjcephala 62, III— IV, I
—

radiata 62, III — IV, 11-

tripartita (Blomst) 62, III- IV, 18—^20

(319).

Microlinus odoratissimus (Blomst og Frugt) 60, VI, 7-10 (304).

Oreinotinns discolor (Frugt) 60, VI, 23-24 (304).

— laurifolius (Blomst og Frugt) . 60, VI, 11-17 (.^4).

— mkrophylius (Griffel) 60, VI, 25 (304).

steUato-tommtoBus (Frugt) ... 60, VI, 18-20 (304).

— liliaefolim (Frugt) 60, VI, 21—22 (304).

Solenotinus joelens (Blomst og Frugt) ... 60, VI, 1—4 (304).

Tinus laurifolius (Blomst, Frugt og Frti) . 60, VII, 32—41 (305).

Uomst) 60, VI, 5—6 (.304).

»-'rugt) 60, VII^ 9-10 (305).
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densum (Frugt) 60, VII, 26- 27 (305).

glahratum (Del af Blomsler-

slanden) 68, 169, 41.

Lantana (Frugt) 60, VII, 7—8 (305).

Lentago (Frugt og Fro) .... 60, VII, 1— 6 (305).

Opulus (Frugt og Fro) 60, VII, 14—20 (305).

pubescens (Frugt og Fro) .... 60, VII, 21-23 (305).

sambuctnum (Frugt) 60, VII, 11— 13 (305).

sempervirens (Frugt) 60, VII, 28—31 (305).

zeylanictim (Frugt) 60, VII, 24—25 (305).

Sebaea aurea^ var. quadrifida (Gritfel). . . .51, 51,

Labiater.

Moluccella laevis (Tornene)

Acanthaceer.

Beloperonides macrantha Ord. (Stovdrager) .54, V, m (181).

Chaetothijlopsis micrantha Ord. (Blomst og

Kapsel) 54, V, 5—9 (181

Chileranthemum Irifidum Ord. (Blomst) . . 54, V, 30-33 (1

Chilobtechum mexicanum Ord. (Bæger og

Kapsel) 54, V, i—4 (181

Chiloglossa secumla Ord. (Stovdrager) ... 54, V, 29 (181).



viscosus Ord. (Kapsel) . . 54, IV, 22-23 (181).

barbadensis (Kapsel). ... 54, IV, 24—25 (181).

Cyrtantherella macrantha Ord. (Slovdrager) 54, V, 10-11 (181).

Dipteracanthus patulus (Kapsel) 54, IV, 19-21 (180).

Elytraria bromoides Ord. (Bråclee og Blomst) 54, III*), 20—25(180).

— fasciculata (Braclee og Blomst) . .54, III, 18—19 (180).

— frondosa (Bæger) 54, III, 26 27 (180).

— microstachya Ord, (Bractee og

Bæger) . > 54, III, 1-6 (180).

— pachyslachya Ord. (Braclee og

Blomst) 54, III, 9-17 (180).

tridentata, sar. caulescens (Bæger) 54, III, 7-8 (180).

Ghcheria haematodes Ord. (Krone) .... 54, V, 21 (181).

Gymnacanthus campestris Ord. (Kapsel). . 54, IV, 26 (181).

(Kapsel) 54, IV, 27—28 (181).

Babracanthus sylvaticus (Blomst) 54, V, 20 (181).

Hansteinia yracUis (Blomst, Kapsel og Slov-

drager) 51, V, 23—26 (18]>

hoglossa ciliata Ord. (Slovdrager) .... 51, V, 27 (181).

Mendoncia costaricana Ord. (Haar paa

Nelsonia canescens Ord. (Bracteer og Bæger) 54, IV, 7 10 (180).

— nummulariaefoUa (Biirsle paa Froet) 54, IV, 2 (180).

Froel) 54, IV, 18 Lim).

— sene^a/en«« Ord. (Bractee og Bæger) 54, IV, 14—17 (180).

— Smilhii Ord. (Slovdrager) 51, IV, 1:3 (180).

— viUosa Ord. (Bractee og Bæger) . .34, IV, 3-6 (leo).

Psiloglossa ovatifolia Ord. (Stiivdrager) . . 54, V, .37 (181).

Bazisea spicata Ord. (Krone) 54, V, 22 (181).

Scbaueria calotricha (Blomsterstand, Blom-

stens Udvikling) 68, 170, 42.

Sericographismacrophylla Ord. (Slovdiager) 54, V, 18 (181 j.

— MohinUi (Slovdrager) .... 54, V, 1? (181;.

— neglecia Ord. (Slovdrager og



Sericographis tinctoria Ord. (Stovdrager) 54, V, 15— 16 (

oerrucosa Ord. (Stovdrager) 54, V, 19 (181).

Ardisia compressa (Fro) 61, II, 34 (141).

— crispa (Frugt og Fro) 61, I, 1—11 (140).

— fusca (Frugt og Fro) 6J, II. 52-65 (142).

— glanduloso-marginata(B\omst,Trugl

og Fro) 61, II, 25-30 (141).

— Liebmannii (Blomst) 61, II, 44—48 (142).

— nigrescens (Frugt og Fro) 61, II, 49—51 (142).

— nigro-punctåta (Frugt og Fro) . . 61, II, 31—33 (141).

— Opegrapha (Blomst, Frugt og Fro) 61, I, 19—24 (141).

— pellucida (Frugt og Frii) 61, II, 39—43 (141).

— ramiflora (Frugt og Fro) 61, II, 35-38 (141).

— revoluta (Blomst og Fro) 61, I, 12—18 (141).

Halesia tetraptera (tvekjonnede og Han-

blomster) 66, 95, 2.

Epacrideer.

Styphelia iubiflora (Blomst) 63, 173, 44-

Ledum latifolium (Bracteer) 68, 168, 40,

Rhododendron maximum (Bracteer og Knop-

skjæl) 68, 168, 40.

Pyrolaceer.

Pyrolå Liebmanni Lge 67, I, l- 10 (120).
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nonotropeer.

Munotropa coccinea 67. II, 1—2 (121),

"

Umbelliferer.

Foeniculum officinale (Bladets Udvikling) . 68, 137, 23.

Vitis riyaria (Karabialkegle og Bladets

Fremkomst) 68, 129, 17.

Hoteia japonica (Axelblade og Bracteer) . 68, 166, 38.

Ribesiaceer.

Ribes muUiflorum (Bladets Udvikling) ... 68, 135, 21.

et) 54, II, 4-7
Delphinium Ajacis (Diagram

Blomst)

Cruciferer.

(188).

— Erucayo (Skulpe) 65, III, 3, a'—b' (188).

— tricornis Lge. (Skulpe) 65, III, 3, a-d (188).

Lepidium ambiguum Lge 65, III, 1 (188).

Nastttrtium Artnoracia (Bladels Udvikling) 68, 133, 20.

Raphanus Raphanistrum y. microcarpus lge. 65, III, 2 (188).

Astrocarpus minor Lge 65, IV, 1 (1&8).

65, IV, 2 (189)

Victoria regia (Bladets Udvikling) .

Passiior

Passiflora racemosa (Bladets Udvikling). . 68, 128, 16.



Begonia poh/gonata Liebm. (Tværsnit af

Rhizomet) ..... 51, 1, 3 (9

— — {Karbundter, fra Bhi-

zomet) 54. 81, 2.

Caryophyllaceer.

Paronychia Irevulipulala Lgc 65, IV, 3

Eupkorbia (Skematisk Fremstilling af Blom-

Juglans nigra (Overste Del af et Aarskud,

Bladets Udvikling, Bracleer) . ..... 68, 141,

Plahjcarya strobilacea (Blomsteranalyse) . 68, 178,

Pterocanja caucadca (Overste Del af et

Aarskud) 68, 152.

Oæalis tetraphylla » Bladcis Udvikling)



Vochysiaceer.

Amphilochia Lundii (Blade) . . 67, 45, 10.

Qualea Jundiahy (Blad) 67, 45, 5—6
Vochysia emaryinata (Blad) 67, 45, 8.

— eæceUa (Blad) 67, 45, 9.

— quadrangulata (Blad) ..... 67, 45, 7.

Oeuothereer.

Fuchsia ylobosa (Bladets Opslaaeii og Ud-

vikling) 68, 132, 19.

Cratægm punctuta (Ung Blomsl, Slipier) . 68, 165, -37.

Calycantheer

Alchemdla gidioidm iKarbiiridHoigrriiirig lil

Blade) .6'^, 148. 29.

Genm urhunum Vu^ Blomst) . 6>. 176. 16.

Rom sp. (Bladenes Metaniorlose; .... (W. 1-20, 12.

Paiulionacefr.

Cyth>,s Weldeni ^(ireti^pids) 68, 148, 30.

^
Lalhijrus Aphacu i rri.plaiite, Gi, 146, 28.

Myrospermum Sonxunnlenxc ,Fni;;l o- Fro) .3-5, .'iO.

TrifoUam repens (.Morislro.s Bloirist.. . . . 68, 92. 2.

rorniyeru ((ireen nxd Stipler;. . . 68, 149, 31.




